
UCHWAŁA NR XIV/114/2016 
RADY GMINY I MIASTA W DRZEWICY 

z dnia 26 stycznia 2016 r. 

w sprawie zmiany uchwały Nr XII/96/2015 Rady Gminy i Miasta w Drzewicy z dnia 27 listopada 2015r. w 
spuwie określenia wzor·ów for·mularzy dla podatników podatku rolnego, podatku leśnego i podatku od 

nieruchomości 

Na podstawie art.l8 ust. 2 pkt. 8, alt. 40 ust.l ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. 
2015r. poz. 1515, poz. 1045, poz.l890), w związku z art. 6 ust. 13 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i 
opłatach lokalnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2014r. poz. 849, z 2015r. poz. 528, poz. 699, poz. 774, poz. 1045, poz. 
1283, poz. 1777, poz. 1890) oraz alt. 6 a ust. 11 ustawy z dnia 15 listopada 1984 roku o podatku rolnym (tj. Dz. U. 
z 2013r. poz. 1381 , 2014r. poz. 40, z 2015r. poz.1045) oraz alt. 6, ust. 9 ustawy z dnia 30 października 2002r. o 
podatku leśnym (Dz. U.z 2013r. poz. 465, z 2015r. poz. l 045) uchwala się, co następuje: 

§l. W uchwale Nr XII/96/2015 Rady Gminy i Miasta w Drzewicy z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie 
określenia wzorów formularzy dla podatników podatku rolnego, podatku leśnego i podatku od nieruchomości 
wprowadza się następujące zmiany: 

l . załącznik Nr l określający wzór informacji w sprawie podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego 

"--- otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem Nr l do niniejszej uchwały; 

2. załącznik Nr 4 określający wzór deklaracji na podatek od nieruchomości otrzymuje brzmienie zgodnie z 
załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta w Drzewicy. 

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego i wchodzi w życie po 
uplywie 14 dni od dniajej ogłoszenia. 

Id: BE3 21280-EEF0-44A6-8986-60F3D8AE48E7. Uchwalony Strona l 



Załącznik Nr l do Uchwały Nr XIY/114/2016 
Rady Gminy i Miasta w Drzewicy z dnia 26 stycznia 2016 r. 

INFORMACJA W SPRA WIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI, ROLNEGO, LEŚNEGO 
l . Rok 

na 

Podstawa prawna: Ustawa z dn ia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2014 r., poz. 849 ze zm.), 
Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym ( Dz. U. z 2013 r., poz. 1381 ze zm.), 
Ustawa z dnia 30 października 2002 r. o podatkuleśnym (Dz. U. z 2013r., poz. 465 ze zm.). 

Składający: Formularz przeznaczony dla osób fizycznych będących właścicie l ami nieruchomości lub obiektów budowlanych, gruntów rolnych i 
leśnych; posiadaczami samoistnymi nieruchomości lub obiektów budowlanych, gruntów rolnych i l eśnych; użytkownikami 
wieczystymi gruntów, gruntów rolnych i l eśnych ; posiadaczami nieruchomości lub ich części albo obiektów budowlanych lub ich 
częśc i , gruntów rolnych i leśnych stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego. 

Termin składania: W terminie 14 dni od zaistnienia okoli czności mających wpływ na powstanie (wygaśnięcie) obowiązku podatkowego lub wysokość 
opodatkowania. 

Organ podatkowy: Burmistrz Gminy i Miasta w Drzewicy 

Miejsce składania: Urząd Gminy i Miasta w Drzewicy ul. Stanis ława Staszica 22 26-340 Drzewica 

A. DANESKŁADAJĄCEGOINFORMACJĘ 

A. l DANE IDENTYFIKACYJNE 
2. Rodzaj własnośc i , posiadania (zaznaczyć właściwą pozycję) 

D l . właśc i ciel 
D 2. współwłaściciel (prowadzący D 3. współwłaściciel (nie prowadzący gospodarstwo w 
gospodarstwo w calości ) całości ) 

D 4. posiadacz samoistny D 5. współposiadacz samoistny D 6. użytkownik wieczysty 

D 7. wspólużytkowni k D 8. posiadacz zal eżny D 9. współposiadacz zależny D 10. dzierżawca 
wieczysty 
3. Miejsce/a (adres/y) położenia przedmiotów opodatkowania oraz numer/y dzi ałek , numer/y księgi wieczystej lub zbioru/ów dokumentów 

4. Nazwisko 5. Pierwsze imię 6. Data urodzenia 

7. Imi ę ojca, matki 8. Numer PESEL 9. Numer Identyfikacji Podatkowej (N!P) 
(wypełnia osoba prowadząca działa lność gospodarczą) 

A.2 ADRES ZAMELDOWANIA 
l O. Kraj 11 . Województwo 12. Powiat 

13. Gmina 14. Ulica 15. Numer domu/ Numer lokalu 

16. Miejscowość 17. Kod pocztowy 18. Poczta 

A.3 ADRES DO KORESPONDENCJI (Nal eży wypełni ć, jeże l i korespondenC<ia ma być wysyłana na inny adres niż zameldowania) 
19. Kraj 20. Województwo 21. Powiat 

22. Gmina 23 . Ulica 24. Numer domu/ Numer lokalu 

25. Miejscowość 26. Kod pocztowy 27. Poczta 

B. OKOLICZNOŚCI POWODUJĄCE KONIECZNOŚĆ ZŁOŻENIA LUB ZMIANY INFORMACJI 
(zaznaczyć właściwą pozycję) 

D l . informacja składana po raz pierwszy D 2. korekta uprzednio złożonej informacji .. .............. . . .. 
(data zaistnienia zmiany) 



l 

I. PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI 

C. DANE DOTYCZĄCE PRZEDMIOTÓW OPODATKOWANIA (z wy.@tkiem zwolnionych) 
Wyszczególnienie Podstawa 

opodatkowania 

C. l POWIERZCHNIA GRUNTÓW 
l. związana z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i 

budynków 
.. .... ........ .. . m' · .. . 

2. pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych 
.... ... .. .. ......... ha 

3. zajęta na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego 
. ......... .. .. ....... nl 

4. pozostale grunty 
.. ................. .. nl 

5. niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o którym mowa w ustawie z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji 
(Dz. U. poz. 1777), i położonych na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje 
przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym 
wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 

.. .. .. ... .. .......... nl lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z QrZeQisami Qrawa budowlanego 
C.2 POWIERZCHNIA UZYTKOWA BUDYNKOW LUB ICH CZĘSCI (mierzona po wewnętrznej długości ścian na wszystkich 
kondygnacjach, z wyjątkiem powierzchni klatek schodowych oraz szybów dżwigowych ; za kondygnacje uważa się równiez garaże podziemn~-
piwnice, sutereny, i poddasza użytkowe. Powierzchnię pomieszczell o wysokości od l ,40 m do 2,20 m zalicza się do powierzchni użytkowej budyn: 
w 50%, a mniejszą niż 1,40 m, pomija się). Budynek- obiekt budowlany w rozumieniu przepisów prawa budowlanego, który jest trwale związany z 
gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach. 

l. mieszkalnych ogółem ........ ....... ..... m' 
w tym: 

- kondygnacji o wysokości od l ,40 do 2,20 m ' .... .. .. ........... m-

- kondygnacji o wysokości powyżej 2,20 m ...... ... ... .. ..... . m2 

2. związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na 
prowadzenie działalności gospodarczej ogółem ...... .. .... . . . . ... 111

2 

w tym: 

' - kondygnacji o wysokości od l ,40 do 2,20 m .... .. ..•...... . ... nr 

kondygnacji o wysokości [JOW)'zei 2 20 m 
.................... m' -

3. zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym ogółem .. .................. m' 
w tym: 

- kondygnacji o wysokości od l ,40 do 2,20 m .... . .... .. ..... . . .. 111
2 

- kondygnacji o wysokości powyżej 2,20 m ............ .. ...... m' 

4. zajętych na prowadzenie dzi ałalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych, ogółem ..... ... ......... ... m 

w tym: 

- kondygnacji o wysokości od l ,40 do 2,20 m ......... ........... m' 

kondygnacji o wysokości powyzej 2,20 m 
..... .. ...... ...... m' -

5. pozostałych ogółem 
w tym: .. ...... ............ m' 

- budynków letniskowych i budynków wykorzystywanych na cele letniskowe ogółem .................... m' 
w tym: 

- kondygnacji o wysokości od l ,40 do 2,20 m ...... .... .. ........ m2 

- kondygnacji o wysokości powyzej 2,20 m .. ... ............... m' 

-zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizację pozytku publicznego 
ogółem .. .. ........ .. ..... . m' 
w tym: 

- kondygnacji o wysokości od l ,40 do 2,20 m 
.. ............. .. ... m' 

- kondygnacji o wysokości powyżej 2,20 m . . ......... .. ....... n1
2 



- pozostale budynki między innymi: komórki, szopki, garaże ogólem 
' w tym: ..... ... ........... m-

- kondygnacj i o wysokości od l ,40 do 2,20 m ' .. .... .. .... .. ...... m-

- kondygnacji o wysokości powyżej 2,20 m ...... .. ........ .. .. m2 

C.3 BUDOWLE LUB ICH CZĘŚCI 
(wedl ug wartości okreś lonej wart. 4 ust. l pkt 3 i ust. 3 - 7 ustawy o podatkach i opiatach lokalnych) ...... .. ......... .. .. zł* 

D. INFORMACJA O NIERUCHOMOŚCIACH ZWOLNIONYC H 
l . budynki gospodarcze lub ich części polożone na gruntach gospodarstw rolnych, sl użące wylączn ie dz iał a lnośc i rolniczej 

···· ···· ·········· ····· ·· ··············· ····· ······· ·· ···· ····· ······ ··· ········ ··· ···· ······· ··· ···· ···· ······ ·· ···· ··· ·· ···· ············ ··· ··· ··· · .. .................. m2 

2. inne (podać rodzaj, powierzchnię gruntów, budynków, budowli zwolnionych oraz przepis prawa z którego wynika 
zwoln ienie) 

... ... .. ... ....... ... .... .. .. .... ..... .. .. ... .. ....... ... .... .. ... .... ........ ...... .... ..... ...... ........ ..... .... .. ..... ... ... ...... ... ......... . .. ... .... ..... ...... m2 

.. ,7 ~ ~-

II. P ODATEK R O LNY . · ..• . ....... 

E. DANE DOTYCZĄCE PRZEDMIOTU OPODATKOWANIA (włączn ie ze zwolnionymi) 
Klasy użytków Pow ierzchni a gruntu w hektarach fizycznych 
wynikające z 

ewidencj i gruntów Grunty orne Użytki zielone Rolne Sady Zadrzewione 
zabudowane i zakrzewione 

I 

II 

III 
X X 

III a 
X 

III b 
X 

IV 
X X 

IV a 
X 

IV b 
X 

V 

VI 

VI z 

Razem 

Grunty pod stawami zarybionymi -łososiem , trocią , głowacicą, palią i ps trągiem ...... .. ... ........... ha 

Grun ty pod stawami zarybionymi innymi gatunkami ryb oraz niezarybionymi ... .. ... ... .. .... ..... ha 

Grun ty pod rowami ........ .... .... . ha 

RAZEM 
......... ...... .. . 



E. l INNE ZWOLNIENIA W PODATKU ROLNYM OD GRUNTÓW 

1 ... ..... .... ... ..... ... ......... ... .... ... ... ... ........... ... ..... ....... ... .. ... ... ...... ...... .. .. .. ..... .. ..... ... ............ ...... ...... ... ... ....... ....... . 

2 ........................... ........ ...... ... ...... ..... .... ... ........ .... .. ........ .. ..... ............ .... ... ... .............. ... ... .......... .. ......... ....... . 

3 .............................. ... ... .......... ........................ .......................... ... ........ ... ..... .................... ....... .......... ..... ... . . 

III. PODATEK LEŚNY . 

F. POWIERZCHNIA LASU (wl&cznie ze zwolnionymil 
-wynikająca z ewidencji gruntów i budynków 

.. ... ... ............... ha 
-zwolniona od podatku leśnego w tym: 

a) lasy z drzewostanem do 40 lat (wiek lasu: .............................. ) 

... .. .................. ha 

b) inne (podać rodzaj , powierzchnię gruntów zwolnionych oraz przepis prawa- z jakiego tytułu występuje zwolnienie) 

........... .... ........ ha 

-podlegająca opodatkowaniu 
.. ... ...... .... ........ ha 

w tym: lasy wchodzące w skład rezerwatów przyrody i parków narodowvch ... .. .. ... .. ........... ha 

G. OŚWIADCZENIE l PODPIS SKŁADAJĄCEGO l OSOBY REPREZENTUJĄCEJ SKŁADAJĄCEGO 

28. Imię 29. Nazwisko 

30. Data wypełnienia (dziel\- miesiąc- rok) 31. Podpis (pieczęć) składającego l osoby reprezentującej składającego 

32. Telefon 

H. ADNOTACJE ORGANU PODATKOWEGO 
33. Uwagi organu podatkowego 

34. Data i podpis przyjmującego formularz 

*Zgodnie z arf. 63 § I ustawy= dnia 29 sieipnia 1997 r.- Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r., po=. 613 ze zm.), podstawy 
opodatkowania, kwoty podatków, odsetki za zwłokę, opłaty prołongacyjne, oprocentowanie nadpłat oraz wynagrod=enia przysługujące płatnikom i 
inkasentom =aokrągła się do pełnych =lotych, w ten sposób, że ko1icówki kwot wynos=ące mniej niż 50 gros=y pomija się, a k01icówki kwot 
wynoszące 50 i więcej groszy podwyższa się do pełnych złotych .. 



Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIV/114/2016 
Rady Gminy i Miasta w Drzewicy z dnia 26 stycznia 2016 r. 

DEKLARACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI 

l. Rok 
na 

Podstawa Erawna: Ustawa z dnia I2 s~cznia 199I r. o [!Odatkach i O[!latach lokaln~ch (tekstjedn. Dz. U. z 20I4r. poz. 849 ze zm.) 
Składający: Formularz przeznaczony dla osób prawnych, jednostek organizacyjnych oraz spółek nie mających osobowości prawnej 

będących właścicielami nieruchomości lub obiektów budowlanych, posiadaczami samoistnymi nieruchomości lub obiektów 
budowlanych, użytkownikami wieczystymi gruntów, posiadaczami nieruchomości lub ich części albo obiektów budowlanych 
lub ich części , stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego oraz dla współwłaścicieli lub 
współposiadaczy z osobami fizycznymi, prawnymi bądź innymi jednostkami organizacyjnymi nie posiadającymi osobowości 
prawnej lub spółkami nie posiadającymi osobowości prawnej z wyjątkiem osób tworzących wspólnotę mieszkaniową. 

Tennin składania: do 3 I stycznia każdego roku podatkowego lub w terminie I4 dni od zaistnienia okoliczności mąjących wpływ na powstanie 
(wv11aśnięcie) obowiązku podatkowego lub wysokość opodatkowania. 

Organ [!Odatkow~: Burmistrz Gmin~ i Miasta w Drzewicy 

Miejsce składania: Urząd Gminy i Miasta w Drzewicy ul. Stanisława Staszica 22 26-340 Drzewica 

A. DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJ~[!Otrzebne skreślić) 

* - do~cz~ skladaj~cego deklaracj~ nie byd~go osob~ fiz~czn~ ** - do~cz~ składającego deklaracj~_Qędącego osobg fi~czną 

A. l DANE IDENTYFIKACYJNE 
2. Rodzaj składającego deklarację (zaznaczyć właściwą pozycję) 

o I. osoba fizyczna o 2. osoba prawna 

o 3. jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej o 4. s pólka nie mająca osobowości prawnej 

3. Rodzaj własności, posiadania (zaznaczyć właściwą pozycje) 

o I. właściciel o 2. wspólwlaściciel o 3. posiadacz samoistny o 4. współposiadacz samoistny 

o 5. użytkownik wieczysty o 6. wspólużytkownik wieczysty o 7. posiadacz o 8. współposiadacz 

4. Miejsce/a (adres/y) położeni a przedmiotów opodatkowania oraz numer/y działek 

5. Numer/y księgi wieczystej lub zbioru/ów dokumentów 

6. Nazwa pel na* l Nazwisko, pierwsze imię, data urodzenia** 

7. Nazwa skrócona l imię ojca, imię matki** 18. Identyfikator REGON* l Numer PESEL ** 

9. Numer Identyfikacji Podatkowej składającego deklarację l I O. Naczelnik Urzędu Skarbowego 

11. Sekcja PKD 1 12. Numer i nazwa grupowa PKD 

A.2 ADRES SIEDZIBY l ADRES ZAMIESZKANIA 
13. Kraj I4. Województwo ł5. Powiat 

16. Gmina I7. Ulica 18. Numer domu l Numer lokalu 

19. Miejscowość 20. Kod pocztowy 2 I. Poczta 

B. OKOLICZNOŚCI POWODUJ~CE KONIECZNOŚĆ ZŁOŻENIA DEKLARACJI 
22. Okoliczności powodujące konieczność złożenia lub zmiany deklaracji (zaznaczyć właściwą pozycję) 

o l. deklaracja roczna O 2. korekta deklaracji rocznej ··················· .... 
(data zaistnienia zmiany) 



C. DANE DOTYCZĄCE PRZEDMIOTÓW OPODA TKOWANIA (z wyjątkiem zwolnionych) 
Wyszczególnienie Podstawa opodatkowania Stawka podatku Kwota podatlm 

C. l POWIERZCHNIA GRUNTÓW 
l . zw i ązanych z prowadzeniem dzi ał alności gospodarczej , 23. 24. 25. 

bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji 
gruntów i budynków 

m2 

2. pod wodami powierzchniowymi s toj ącymi lub wodam i 26. 27. 28. 
powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych 

ha 
3. związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, na 29. 30. 31. 

których czasowo zaprzestano prowadzenia tej działalności . 
m2 

4. zaj ętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności 32. 33. 34. 
pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego m2 

5. pozostale grunty 35. 36. 37. 
m2 

6.niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o którym 38. 39. 40. 
mowa w ustawie z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji 
(Dz. U. poz. 1777), i położonych na terenach, dla których 
miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje 
przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo 
zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym 
wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejśc ia w życie 
tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 łat, 

a w tym czasie nie zakoliczono budowy zgodnie z przepisami m2 
prawa budowlanego 

C.2 POWIERZCHNIA UŻYTKOWA BUDYNKÓW LUB ICH CZĘŚCI 
Do powierzchni użytkowej budynku lub jego części należy zaliczyć powierzchnię mierzoną po wewnętrznej długośc i śc i an na wszystkich 
kondygnacjach, z wyjątkiem powierzchni k łatek schodowych oraz szybów dźwigowych ; za kondygnacje uważa się również garaże podziemne, 
piwnice, sutereny, i poddasza użytkowe . Powierzchnię pomieszcze1\ o wysokości od I ,40 m do 2,20 m zalicza się do powierzchni użytkowej 
budynku w 50%, a mniejszą niż 1,40 m, pomija się . 
Budynek - obiekt budowlany w rozumieniu przepisów prawa budowlanego, który jest trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za 
omocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach. 
l. mieszkalnych -ogółem 41. 42. 43. 

m2 
W tym: 44. 45. 46. 
- kondygnacji o wysokości od 1,40 m do 2,20 m (zaliczyć 50% 

powierzchni ) .......... ................. .......... m2 . .................... .. .... ..... ............. .. ...... ................ 

- kondygnacji o wysokoś ci powyżej 2,20 m ·················· ·················· · m2 ... ..... ......... .......... ............... ..... ...................... 

47. 48. 49. 
2. związanych z prowadzeniem działa l nośc i gospodarczej oraz 

m2 od budynków mieszkalnych łub ich części zajętych na ········· •• ·· · · ··•••·· · ··· •••······· ......... .... ..... .... .... ·· ·· ···· ···· ·· ···· ··· ·· ···· ······ ········ · 
prowadzenie działalności gospodarczej ogółem 
w tym: 

-kondygnacji o wysokości od 1,40 m do 2,20 m (zaliczyć 50% ........ ... .... ... ...... .. ........... m2 . ........ ....... .... ...... ·· ····· ·········· ······ ······· ·· ······ ··· · 
powierzchni ) 

-kondygnacji o wysokości powyżej 2,20 m ...... .. .... .. ... ...... .............. m2 ........ ...... ... ........ .. ....................... ... .... ......... .. 

3. związanych z prowadzeniem działa l ności gospodarczej 50. 51. 52. 
wyłączonych czasowo z prowadzenia tej działalności 

m2 w tym: ......... .. .......... .......... .... .. ........... ............... . ................ .................. ....... 

-kondygnacji o wysokości od 1,40 m do 2,20 m (zaliczyć 50% 
m2 powierzchni ) .. ...................... .. ........... ....... ..... ... ......... ... .... .. ................................. ... 

-kondygnacji o wysokości powyżej 2,20 m ... ..... .... .... .......... ......... m2 ......... ............ ..... . ................. ............. .. ... ....... 



........ 

4. zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie 
obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym ogółem 

53. 

................ .. ........ ... i ''" .. mz 

- kondygnacji o wysokości od l ,40 m do 2,20 m (zaliczyć 50% 
powierzchni) ............. .. .. ....... ......... .... m2 

-kondygnacji o wysokości powyżej 2,20 m ...... ... .... .. ...................... m2 

5. zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie 
udzielania świadczet\ zdrowotnych ogółem, 
w tym 

-kondygnacji o wysokości od l ,40 m do 2,20 m (zaliczyć 50% 
powierzchni ) 

-kondygnacji o wysokości powyżej 2,20 m 

6. pozostałych ogółem 
w tym: 

56. 

...... .. ..... .. ..... .. ....... .. ...... mz 

..... ... ................... .. ........ mz 

.. .. .... ... ........ .. ..... .... ....... mz 

59 . 
................ .. ................... mz 

............... ... ...... .. ........... mz 
- budynków letniskowych i budynków wykorzystanych na cele 
letniskowe .............. .... ...... .. ........... m2 

- kondygnacji o wysokości od l ,40 m do 2,20 m (zaliczyć 
50% powierzchni) ........................ ............. m2 

-kondygnacji o wysokości powyżej 2,20 m 

- budynków lub ich części zajętych na prowadzenie odpłatnej 
statutowej działalności pożytku publicznego przez organizację 
pożytku publicznego 

- kondygnacji o wysokości od 1,40 m do 2,20 m (zaliczyć 
50% powierzchni ) 

-kondygnacji o wysokości powyżej 2,20 m 

- pozostałych budynków m. in. komórki, szopki, garaże 

-kondygnacji o wysokości od 1,40 m do 2,20 m (zaliczyć 50% 
powierzchni) 

-kondygnacji o wysokości powyżej 2,20 m 

C.3 BUDOWLE 

l . budowle 
( wartość o której mowa w przepisach o podatku 
dochodowym) 

D. LĄCZNA KWOTA PODATKU 

.................. .............. ..... mz 

..... .. ............... ........ ... .... mz 

........... .... .............. .... .... mz 

.... ... .... ...... .... ....... .. ....... mz 

... ....... .. ........ ........ ......... mz 

....... ..... ...... ....... ... ......... mz 

62. 

.. .............................. .. ...... zł 

54. 55. 

57. 58. 

60. 61. 

63. 64. 

...... .. ................ % 

Zgodnie z art. 63 § l ustawy z dnia 29 sierpnia l 997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz. U. z 20 l S r. , poz. 613 ze zm.), podstawy 
opodatkowania, kwoty podatków, odsetki za zwlokę, opłaty prolongacyjne, oprocentowanie nadpłat oraz wynagrodzenia przysługujące płatnikom i 
inkasentom zaokrągla się do pełnych złotych , w ten sposób, że końcówki kwot wynoszące mniej niż 50 groszy pomija się, a końcówki kwot 
wynoszące 50 i więcej groszy podwyższa się do pełnych złotych. 

Kwota podatku 
Suma kwot z kol. C 

65. 



E. INFORMACJA O PRZEDMIOTACH ZWOLNIONYCH 

66. Podać powierzchnie, bądź wartość budowli przedmiotów zwolnionych, kwotę zwolnienia oraz przepis prawa- z jakiego tytulu występuje 
zwolnienie. 

F. OŚWIADCZENIE l PODPIS SKŁADAJĄCEGO l OSOBY REPREZENTUJĄCEJ SKŁADAJĄCEGO 

67. Imię 68. Nazwisko 

69. Data wypelnienia (dzień- miesiąc- rok) 70. Podpis (pieczęć) skladającego l osoby reprezentującej skladającego 

71. Nr telefonu 

G. ADNOTACJE ORGANU PODATKOWEGO 
72. Uwagi organu podatkowego 

73. Podpis przyjmującego formularz 

*Zgodnie z art.3a ustawy z dnia 17 czerwca 1966 o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (tekst jednolity Dz. U. z 2014, poz. 1619 ze zm.), 
w przypadku niewykonania w calości lub części zobowiązania podatkowego niniejsza deklaracja stanowić będzie podstawę do wystawienia tytułu 
wykonawczego 

**Zgodnie z ar/. 6 ust.// a Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekstjedn. Dz. U. z 2014r. poz. 849 ze zm.) 
w przypadku gdy kwota podatku nie przekracza l 00 zł, podatek jest płatny jednorazowo w terminie płatności pienl'szej raty. 

Terminy platności podatku: za miesiąc styczer'J do 31 stycznia, za luty-gr·udzieiJ w terminie do dnia 15 kaźdego miesiąca 

(Zgodnie z art. 6 ust.9 pkt. 3 Ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opiatach lokalnych (tekst jedn. Dz. U. z 2014 r. , poz. 849 ze zm.) 


