
  

 

 

Dotyczy Umowy nr OZ/U/19/107/EO – Przeprowadzenie Analizy Przedwdrożeniowej w zakresie aktualizacji systemu DAX do 
wersji MS Dynamics 365 z uwzględnieniem wszystkich funkcjonalności systemu ZSI 

Strona 1 z 26 

 

Nieruchomości – Raporty  
 

 

 

 

ANALIZA PRZEDWDROŻENIOWA 
DYNAMICS 365 

 

       
Wykonawca: Arcus Systemy Informatyczne Sp. z o. o. 
ul. Wojciechowska 9a 
20-704 Lublin 
 
COIG S. A. 
ul. Mikołowskiej 100 
40-065 Katowice 

 

 

  



  

 

 

Dotyczy Umowy nr OZ/U/19/107/EO – Przeprowadzenie Analizy Przedwdrożeniowej w zakresie aktualizacji systemu DAX do 
wersji MS Dynamics 365 z uwzględnieniem wszystkich funkcjonalności systemu ZSI 

Strona 2 z 26 

Historia modyfikacji 

Data Wersja Opis Autor 

2020-10-23 1 Utworzenie pierwszej wersji dokumentu  

 

 

    

    

    

    

    

 

 

  



  

 

 

Dotyczy Umowy nr OZ/U/19/107/EO – Przeprowadzenie Analizy Przedwdrożeniowej w zakresie aktualizacji systemu DAX do 
wersji MS Dynamics 365 z uwzględnieniem wszystkich funkcjonalności systemu ZSI 

Strona 3 z 26 

Spis treści 

Spis treści  ................................................................................................................................................................................ 3 

1. Lista raportów .................................................................................................................................................................... 5 

1.1. NIE_RAP_001 Upływające terminy umów. ................................................................................................................... 6 

1.1.1. Opis zadania biznesowy...................................................................................................................................... 6 

1.2. NIE_RAP_002 Wykaz lokali. ......................................................................................................................................... 7 

1.2.1. Opis zadania biznesowy...................................................................................................................................... 7 

1.3. NIE_RAP_003 Aktualne stawki za najem. ..................................................................................................................... 8 

1.3.1. Opis zadania biznesowy...................................................................................................................................... 8 

1.4. NIE_RAP_004 Wykaz najemców i dzierżawców. .......................................................................................................... 9 

1.4.1. Opis zadania biznesowy...................................................................................................................................... 9 

1.5. NIE_RAP_005 Zestawienie ksiąg wieczystych. ........................................................................................................... 10 

1.5.1. Opis zadania biznesowy.................................................................................................................................... 10 

1.6. NIE_RAP_06 Zestawienie działek w obrębach. .......................................................................................................... 12 

1.6.1. Opis zadania biznesowy.................................................................................................................................... 12 

1.7. NIE_RAP_007 Nowe i zakończone umowy. ................................................................................................................ 13 

1.7.1. Opis zadania biznesowy.................................................................................................................................... 13 

1.8. NIE_RAP_008 Zmiany w powierzchniach umów. ........................................................................................................ 14 

1.8.1. Opis zadania biznesowy.................................................................................................................................... 14 

1.9. NIE_RAP_009 Zmiany w powierzchniach gruntów. ..................................................................................................... 15 

1.9.1. Opis zadania biznesowy.................................................................................................................................... 15 

1.10. NIE_RAP_010 Arkusz przeliczenia podatku od nieruchomości. ............................................................................. 16 

1.10.1. Opis zadania biznesowy.................................................................................................................................... 16 

1.11. NIE_RAP_011 Zestawienie powierzchni podlegających opodatkowaniu. ............................................................... 17 

1.11.1. Opis zadania biznesowy.................................................................................................................................... 17 

1.12. NIE_RAP_012 Zestawienie powierzchni zwolnionych z podatku od nieruchomości. .............................................. 18 

1.12.1. Opis zadania biznesowy.................................................................................................................................... 18 



  

 

 

Dotyczy Umowy nr OZ/U/19/107/EO – Przeprowadzenie Analizy Przedwdrożeniowej w zakresie aktualizacji systemu DAX do 
wersji MS Dynamics 365 z uwzględnieniem wszystkich funkcjonalności systemu ZSI 

Strona 4 z 26 

1.13. NIE_RAP_013 Zmiany w powierzchniach nieopodatkowanych budynków/budowli (obiektów). .............................. 19 

1.13.1. Opis zadania biznesowy.................................................................................................................................... 19 

1.14. NIE_RAP_014 Zmiany w powierzchniach budynków/budowli (obiektów). .............................................................. 20 

1.14.1. Opis zadania biznesowy.................................................................................................................................... 20 

1.15. NIE_RAP_015 Podatek od nieruchomości obciążający jednostkę. ......................................................................... 21 

1.15.1. Opis zadania biznesowy.................................................................................................................................... 21 

1.16. NIE_RAP_016 Koszty wspólnot - aktualne naliczenia. ........................................................................................... 22 

1.16.1. Opis zadania biznesowy.................................................................................................................................... 22 

1.17. NIE_RAP_017 Koszty wspólnot - rozliczenie. ........................................................................................................ 23 

1.17.1. Opis zadania biznesowy.................................................................................................................................... 23 

1.18. NIE_RAP_018 Zmiany ilości osób.......................................................................................................................... 24 

1.18.1. Opis zadania biznesowy.................................................................................................................................... 24 

1.19. NIE_RAP_019 Zmiany ilości kontenerów. .............................................................................................................. 25 

1.19.1. Opis zadania biznesowy.................................................................................................................................... 25 

1.20. NIE_RAP_020 Podatek od odpadów obciążający jednostkę. ................................................................................. 26 

1.20.1. Opis zadania biznesowy.................................................................................................................................... 26 

 

 

  



  

 

 

Dotyczy Umowy nr OZ/U/19/107/EO – Przeprowadzenie Analizy Przedwdrożeniowej w zakresie aktualizacji systemu DAX do 
wersji MS Dynamics 365 z uwzględnieniem wszystkich funkcjonalności systemu ZSI 

Strona 5 z 26 

1. Lista raportów 

Tytuł Akceptujący 
Właściciel 

Wykonawcy 
Właściciel 

Zamawiającego 

NIE_RAP_001 Upływające terminy umów. 

 
 

  

NIE_RAP_002 Wykaz lokali. 

 
 

  

NIE_RAP_003 Aktualne stawki za najem.  

 
 

  

NIE_RAP_004 Wykaz najemców i 
dzierżawców. 

 
 

  

NIE_RAP_005 Zestawienie ksiąg wieczystych.  

 
 

  

NIE_RAP_006 Zestawienie działek w 
obrębach. 

 
 

  

NIE_RAP_007 Nowe i zakończone umowy. 

 
 

  

NIE_RAP_008 Zmiany w powierzchniach 
umów. 

 
 

  

NIE_RAP_009 Zmiany w powierzchniach 
gruntów. 

 
 

  

NIE_RAP_010 Arkusz przeliczenia podatku od 
nieruchomości. 

 
 

  

NIE_RAP_011 Zestawienie powierzchni 
podlegających opodatkowaniu.  

 
 

  

NIE_RAP_012 Zestawienie powierzchni 
zwolnionych z podatku od nieruchomości.  

 
 

  

NIE_RAP_013 Zmiany w powierzchniach 
nieopodatkowanych budynków/budowli 
(obiektów). 

 
 

  

NIE_RAP_014 Zmiany w powierzchniach 
budynków/budowli (obiektów). 

 
 

  

NIE_RAP_015 Podatek od nieruchomości 
obciążający jednostkę. 

 
 

  

NIE_RAP_016 Koszty wspólnot - aktualne 
naliczenia. 

 
 

  

NIE_RAP_017 Koszty wspólnot - rozliczenie. 

 
 

  

NIE_RAP_018 Zmiany ilości osób.  

 
 

  

NIE_RAP_019 Zmiany ilości kontenerów.  

 
 

  

NIE_RAP_020 Podatek od odpadów 
obciążający jednostkę. 
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1.1. NIE_RAP_001 Upływające terminy umów. 

 

1.1.1. Opis zadania biznesowy 

Założenia: 
Raport prezentuje upływające umowy najmu na elementach struktury (nieruchomość, obiekt) 

Kryteria wyboru: 

• Data końca umowy - data zakończenia umowy wprowadzona w systemie 

• Nieruchomość - wraz z elementami podrzędnymi, których dotyczy umowa 

• Numer umowy - numer systemowy umowy 

Raport: 
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1.2. NIE_RAP_002 Wykaz lokali. 

 

1.2.1. Opis zadania biznesowy 

Założenia: 
Raport prezentuje wykaz wynajętych lokali 

Kryteria wyboru: 

• Ścieżka do zapisu pliku 

• Nieruchomość - wraz z elementami podrzędnymi, których dotyczy umowa 

• Obiekt - wraz z elementami podrzędnymi, których dotyczy umowa, ale bez uwzględnienia 
nieruchomości. 

• Wspólnota mieszkaniowa - czy lokal znajduje się w wspólnocie mieszkaniowej tak/nie 

• Status umowy - tylko aktywne i bezumowne 

• Najem mieszkania - czy umowa dotyczy najmu mieszkania tak/nie 

Raport: 

Raport prezentuje wykaz wynajętych lokali 
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1.3. NIE_RAP_003 Aktualne stawki za najem. 

 

1.3.1. Opis zadania biznesowy 

Założenia: 
Raport prezentuje aktualne stawki za najem dla każdej umowy 

Kryteria wyboru: 

• Ścieżka do zapisu pliku 

Raport: 
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1.4. NIE_RAP_004 Wykaz najemców i dzierżawców. 

 

1.4.1. Opis zadania biznesowy 

Założenia: 
Raport prezentuje najemców i dzierżawców w oparciu o umowę 

Kryteria wyboru: 

• Ścieżka do zapisu pliku 

• Przedmiot umowy - Nieruchomość/Obiekt wraz z elementami podrzędnymi, których dotyczy umowa 

• Kod - numer systemowy nieruchomości/obiektu 

• Rodzaj powierzchni - rodzaj powierzchni występujący w umowie zgodny z definicją w systemie 

• Numer umowy - numer systemowy umowy 
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1.5. NIE_RAP_005 Zestawienie ksiąg wieczystych. 

 

1.5.1. Opis zadania biznesowy 

Założenia: 
Raport prezentuje zestawienie ksiąg wieczystych 

Kryteria wyboru: 

• Nieruchomość - możliwość wskazania nieruchomości 

• Status nieruchomości - status jakim oznaczono nieruchomość  Aktywna/Nieaktywna/Zbyta 

• Tytuł prawny - tytuł występujący na nieruchomości zgodny z definicją w systemie 

• Kod dzielnicy - kod przypisany do nieruchomości zgodny z definicją w systemie 

Raport: 
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Nowy raport będzie wyglądać następująco: 
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1.6. NIE_RAP_06 Zestawienie działek w obrębach. 

 

1.6.1. Opis zadania biznesowy 

Założenia: 
Raport prezentuje zestawianie działek z podziałem na obręby 

Kryteria wyboru: 

• Obręb - wartość przypisana do nieruchomości zgodna z definicją w systemie 

• Nieruchomość - możliwość wskazania nieruchomości 

Raport: 
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1.7. NIE_RAP_007 Nowe i zakończone umowy. 

 

1.7.1. Opis zadania biznesowy 

Założenia: 
Raport stanowi załącznik do deklaracji na podatek od nieruchomości. 

Raport wykazuje nowe i zakończone umowy na dany okres. 

Kryteria wyboru: 

• Data od, Data do - zakres dat dla raportu 

• Kod podatku - kod przypisany do umowy zgodny z definicją w systemie 

• Numer umowy - możliwość wskazania umowy 

• Rodzaj umowy - wartość przypisana do umowy zgodna z definicją w systemie 

• Miejscowość - wartość przypisana do umowy zgodna z definicją w systemie 

Raport: 
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1.8. NIE_RAP_008 Zmiany w powierzchniach umów. 

 

1.8.1. Opis zadania biznesowy 

Założenia: 
Raport stanowi załącznik do deklaracji na podatek od nieruchomości. 

Raport wykazuje zmiany powierzchni w umowach. 

Kryteria wyboru: 

• Data od, Data do - zakres dat dla raportu 

• Numer umowy - możliwość wskazania umowy 

• Rodzaj umowy - wartość przypisana do umowy zgodna z definicją w systemie 

• Umowa opodatkowana - czy umowa podlega opodatkowaniu Tak/Nie 

• Status umowy - tylko Aktywna 

• Miejscowość - wartość przypisana do umowy zgodna z definicją w systemie 

Raport: 
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1.9. NIE_RAP_009 Zmiany w powierzchniach gruntów. 

 

1.9.1. Opis zadania biznesowy 

Założenia: 
Raport stanowi załącznik do deklaracji na podatek od nieruchomości. 

Raport wykazuje zmiany powierzchni w gruntów. 

Kryteria wyboru: 

• Data od, Data do - zakres dat dla raportu 

• Porównaj z ostatnią deklaracją - raport może porównywać dane z ostatnią deklaracją lub z deklaracją dla 
wskazanego okresu generowania raportu 

• Nieruchomość - możliwość wskazania nieruchomości 

• Miejscowość - wartość przypisana do umowy zgodna z definicją w systemie 

Raport: 
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1.10. NIE_RAP_010 Arkusz przeliczenia podatku od 
nieruchomości. 

 

1.10.1. Opis zadania biznesowy 

Założenia: 
Raport stanowi załącznik do deklaracji na podatek od nieruchomości. 

Raport zawiera przeliczenie podatku od nieruchomości względem prognozy.  

Raport generowany jest po wygenerowaniu naliczenia. 

Kryteria wyboru: 

• Okres naliczeniowy - okres podatkowy względem jakiego raport ma zostać przeliczony 

• Gmina - wartość zgodna z definicją w systemie 

• Ścieżka do zapisu pliku 
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1.11. NIE_RAP_011 Zestawienie powierzchni podlegających 
opodatkowaniu. 

 

1.11.1. Opis zadania biznesowy 

Założenia: 
Raport stanowi załącznik do deklaracji na podatek od nieruchomości. 

Raport wykazuje powierzchnie opodatkowane. 

Raport generowany jest po wygenerowaniu naliczenia. 

Kryteria wyboru: 

• Gmina - wartość zgodna z definicją w systemie 

• Okres naliczeniowy - okres podatkowy względem jakiego raport ma zostać przeliczony 

• Typ deklaracji - możliwe wartości Deklaracja/Korekta 

• Tylko opodatkowane - (znacznik do usunięcia - zaszłość) 

• Ścieżka do zapisu pliku  

• Identyfikator przetwarzania podatkowego - możliwość wskazania naliczenia podatkowego 

• Numer umowy najmu - możliwość wskazania umowy 

• Rodzaj umowy - wartość przypisana do umowy zgodna z definicją w systemie 

• Uwzględnij w deklaracji od - możliwość wskazania daty początku obowiązywania podatku dla umowy 
najmu. 

Raport: 
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1.12. NIE_RAP_012 Zestawienie powierzchni zwolnionych z 
podatku od nieruchomości. 

 

1.12.1. Opis zadania biznesowy 

Założenia: 
Raport stanowi załącznik do deklaracji na podatek od nieruchomości. 

Raport wykazuje powierzchnie zwolnione (opodatkowane stawką zero) z podatku od nieruchomości. 

Raport generowany jest po wygenerowaniu naliczenia. 

Kryteria wyboru: 

• Gmina - wartość zgodna z definicją w systemie 

• Okres naliczeniowy - okres podatkowy względem jakiego raport ma zostać przeliczony 

• Typ deklaracji - możliwe wartości Deklaracja/Korekta 

• Ścieżka do zapisu pliku  

• Identyfikator przetwarzania podatkowego - możliwość wskazania naliczenia podatkowego 

• Identyfikator naliczenia podatkowego - (parametr do usunięcia- zaszłość) 

Raport: 
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1.13. NIE_RAP_013 Zmiany w powierzchniach 
nieopodatkowanych budynków/budowli (obiektów). 

 

1.13.1. Opis zadania biznesowy 

Założenia: 
Raport wykazuje zmiany w powierzchniach zwolnionych (opodatkowanych stawką zero) z podatku od 
nieruchomości. 

 

Kryteria wyboru: 

• Data od, Data do - zakres dat dla raportu 

• Porównaj z ostatnią deklaracją - raport może porównywać dane z ostatnią deklaracją lub z deklaracją dla 
wskazanego okresu generowania raportu 

• Obiekt - możliwość wskazania obiektu 

• Miejscowość - wartość przypisana do obiektu zgodna z definicją w systemie 

Raport: 
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1.14. NIE_RAP_014 Zmiany w powierzchniach 
budynków/budowli (obiektów). 

 

1.14.1. Opis zadania biznesowy 

Założenia: 
Raport wykazuje zmiany w powierzchniach. 

 

Kryteria wyboru: 

• Data od, Data do - zakres dat dla raportu 

• Porównaj z ostatnią deklaracją - raport może porównywać dane z ostatnią deklaracją lub z deklaracją dla 
wskazanego okresu generowania raportu 

• Obiekt - możliwość wskazania obiektu 

• Miejscowość - wartość przypisana do obiektu zgodna z definicją w systemie 

Raport: 
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1.15. NIE_RAP_015 Podatek od nieruchomości obciążający 
jednostkę. 

 

1.15.1. Opis zadania biznesowy 

Założenia: 
Raport wykazuje podatek od nieruchomości obciążający jednostkę. 

Raport generowany jest po wygenerowaniu naliczenia. 

Kryteria wyboru: 

• Okres naliczeniowy - okres podatkowy względem jakiego raport ma zostać przeliczony 

• Miejscowość - wartość przypisana do obiektu zgodna z definicją w systemie 

• Ścieżka do zapisu pliku  

• MPK - możliwość wskazania MPK 

• Nieruchomość - możliwość wskazania nieruchomości 

Raport: 
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1.16. NIE_RAP_016 Koszty wspólnot - aktualne naliczenia. 

 

1.16.1. Opis zadania biznesowy 

Założenia: 
Raport wykazuje aktualnie koszty ponoszone na rzecz wspólnot mieszkaniowych. 

Kryteria wyboru: 

• Ścieżka do zapisu pliku  

• Wspólnota mieszkaniowa - możliwość wskazania wspólnoty 

• Status wspólnoty - tylko aktywne 
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1.17. NIE_RAP_017 Koszty wspólnot - rozliczenie. 

1.17.1. Opis zadania biznesowy 

Założenia: 
Raport wykazuje koszty poniesione na rzecz wspólnot mieszkaniowych. 

Kryteria wyboru: 

• Wspólnota mieszkaniowa - wskazanie wspólnoty mieszkaniowej 

• Rok - rok dla jakiego raport ma zostać przeliczony 

• Ścieżka do zapisu pliku  
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1.18. NIE_RAP_018 Zmiany ilości osób. 

 

1.18.1. Opis zadania biznesowy 

Założenia: 
Raport wykazuje zmiany ilości osób przebywających w lokalach. 

Kryteria wyboru: 

• Data od, Data do - zakres dat dla raportu 

• Lokal - możliwość wskazania lokalu 

• Miejscowość - wartość przypisana do obiektu zgodna z definicją w systemie 

Raport: 
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1.19. NIE_RAP_019 Zmiany ilości kontenerów. 

 

1.19.1. Opis zadania biznesowy 

Założenia: 
Raport wykazuje zmiany ilości kontenerów. 

Kryteria wyboru: 

• Data od, Data do - zakres dat dla raportu 

• Porównaj z ostatnią deklaracją - raport może porównywać dane z ostatnią deklaracją lub z deklaracją dla 
wskazanego okresu generowania raportu 

• Gmina - wartość zgodna z definicją w systemie 

• Rodzaj pojemnika - wartość zgodna z definicją w systemie 

• Nieruchomość - możliwość wskazania nieruchomości 

• Obiekt - możliwość wskazania obiektu 

Raport: 
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1.20. NIE_RAP_020 Podatek od odpadów obciążający 
jednostkę. 

 

1.20.1. Opis zadania biznesowy 

Założenia: 

Raport wykazuje podatek za gospodarowanie odpadami obciążający jednostkę. 

Kryteria wyboru: 

• Miejscowość - wartość przypisana do obiektu zgodna z definicją w systemie 

• Okres naliczeniowy - okres podatkowy względem jakiego raport ma zostać przeliczony 

• Ścieżka do zapisu pliku  

Raport: 

 

 




