
UCHWALA Nr 1801XXlX/2017 

Rady Gminy Nowe Miasto 

z dnia 9 listopada 2017 roku 

w sprawie okreslenia wzorow formularzy informacji i dekJaracji podatkowych. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 0 samorz,!dzie gminnym (Oz.U. 

z 2017 r. poz. 1875) i art. 6 ust. 13 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. 0 podatkach i oplatach lokalnych 

(Oz.U. z 2017 r. poz. 1785 ze zm.), art. 6a ust. 11 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. 0 podatku rolnym 

(Oz.U. z 2017 r. poz. 1892) i art. 6 ust. 9 ustawy z dnia 30 paidziemika 2002 r. 0 podatku lesnym 

(Oz. U. z 2017 r. poz. 1821) uchwala siy, co nastypuje: 

§ 1. 

Okresla siy wzor fonnularza infonnacji 0 gruntach, lasach, nieruchomosciach obiektach 

budowlanych (INRL-l) stanowi,!cy zal'!cznik Nr I do niniejszej uchwaty. 

§ 2. 

Okresla siy wzor formularza deklaracji na podatek od nieruchomosci (ON-I) stanowi,!cy zal,!cznik 

Nr 2 do niniejszej uchwaty. 

§3. 

Okresla Sly wzor fonnularza deklaracji na podatek rolny (DR-I) stanowi,!cy zal,!cznik 

Nr 3 do niniejszej uchwaty. 

§4. 

Okresla siy wzor fonnularza deklaracji na podatek lesny (OL-l) stanowi,!cy zal'!cznik 

Nr 4 do niniejszej uchwaty. 

§5. 

Okresla siy wzor zal'!cznika do deklaracji podatkowych - dane 0 gruntach i obiektach budowlanych 

(ZGB-l) stanowi'!cy zal'!cznik Nr 5 do niniejszej uchwaty. 

§6. 

Traci moc uchwala nr 631IX/2015 Rady Gminy Nowe Miasto z dnia 20 listopada 2015 r. w sprawie 

okreslenia wzorow fonnularzy infonnacji i deklaracji podatkowych. (Dz.Urz.Woj.Maz. z 2015 r. 

poz.l0619). 

§7. 

Wykonanie uchwaty powierza siy Wojtowi Gminy. 

§ 8. 

Uchwab podlega ogloszeniu w Dzienniku Urzydowym Wojewodztwa Mazowieckiego wchodzi 

w zycie z dniem 1 stycznia 2018 roku. 

• _ f , 



UZASADNIENIE 


do projektu uchwaly w sprawie okreslenia wzorow formularzy 


informacji i dek/aracji podatkowych. 


Regulacje zawarte w przepisach ustaw podatkowych, tj. w ustawie z dnia 30 paidziernika 2002 r. 

o podatku leSnym, w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. 0 podatkach i oplatach lokalnych oraz 

w ustawie z dnia 15 listopada 1984 r. 0 podatku rolnym, nakladaj~ na rady gmin obowi~zek okreslenia 

w drodze uchwal wzor6w formularzy, w kt6rych byd~ zawarte dane dotycz~ce podmiotu i przedmiotu 

opodatkowania niezbydne do wymiaru i poboru poszczeg61nych podatk6w lokalnych. Koniecznos6 

zmiany obecnie obowi~uj~cych wzor6w formularzy podatkowych podyktowana jest potrzeb~ 

dostosowania ich tresci do obecnie obowi~zuj~cej wykladni prawa z zakresu obowi~zku skladania 

przez podatnik6w oswiadczen na temat odpowiedzialnosci karnej za podanie danych niezgodnych z 

rzeczywistosci~ 

7 CY 

~~IIc:.: I .. { , I 



Zal~cznik nr I do uchwaly Nr 180rxXlXl20l7 w sprawie wzorow formularzy informacji i deklaracji podalkowych 

INRL-I IPozycja w aktach 

POLAJASNE WYPELNlA PODATNIK NA MASZYNIE KOMPUTEROWO LUB RI;CZNl E DYlYMI LITERAMI CZARNYM LUB NIEBlESKlM KOLOREM 

INFORMACJA 0 GRUNTACH, LASACH , NIERUCHOMOSCIACH I OBIEKTACH 
BUDOWLANYCH 

(Dotyczy ustaJenia blldi zmiany wysokosci podatku rolnego, lesnego i od nieruchomosci) 

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 12 stycmia 1991 r. 0 podatkach i oplatach lokalnych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1785 ze zm.). 
Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. 0 podatku rolnym (Dz.U. z 2017 r. POl. 1892). 
Ustawa z dnia 30 paZdziemika 2002 r. 0 podatku Idnyrn (Dz.U. z 2017 r. poz. 1821). 

kladajltCY: Formularz przemaczony jest dla os6b tizycmych b~dl!cych wlucicielami grunt6w, las6w, nieruchomosci lub obiekt6w budowlanych, 
posiadaczami samoistnymi grunt6w, las6w, nieruchomoSci lub obiekt6w budowlanych, uiytkownikami wieczystyrni grunt6w, posiadaczami 
grunt6w, las6w, nieruchomoSci lub ich cz~ci albo obiekt6w budowlanych lub ich cz~ci, stanowillcych wlasnosc Skarbu Panstwa lub 
jednostki sarnofZlJdu terytorialnego. 

Termin sk/adania: W terminie 14 dni od zaismienia okolicmosci majllcych wpIyw na powstanie blldZ wyguni~ie obowilJZku podatkowego lub wysokosc 
opodatkowania. 

A. MIEJSCE SKLADANlA INFORMACJI 
I. Nazwa i adres organu podatkowego 

WOJT GMINY NOWE MIASTO 
UL. APTECZNA 8 

09-120 NOWE MIASTO 

B. OKOLlCZNOSCI POWODUJACE OBOWIAZEK Zl.OZENlA INFORMACn 
2. Okolicznosci powodujllce koniecznosc zlozenia informacji (zaznaczyc wlaSciwy kwadrat) 

Nabycie przedmiotu opodatkowania 0 Wykorzystywanie przedmiotow opodatkowania na cele 

0 Zbycie przedmiotu opodatkowania zwil!zarle z dzialalnosci'l gospodarcZ£l 

0 Dzier:zawa gruntow na zasadach przepisow 0 ubezpieczeniu rolnikow 
0 Zaprzestanie wykorzystywania przedmiotow 
opodatkowania na cele zwi'lZane z dzialalnosci'l gospodarcZ£l

0 Wydzierzawienie gruntow na zasadach przepis6w 0 ubezpieczeniu rolnikow 0 Korekta blydnie zlozonej informacji 
0 Zakonczenie budowy lub rozpoczycie uZytkowania budynku lub jego 0 Aktual izac j a 
cZysci, zakonczenie budowy budowli 

o Zmiana rodzaju uZytkow gruntowych 
0 Inne (podac ponizej jakie) 

.. . ....... ........... , ........ ..... . . . . . . . . . ..... . . . ... , .. ... ........ .. ... ... .. .. ......... .. .. ... .. .... ....... . .. ... ....... .. .... .. .... ..... ...... ...... . ...... ... ... . .. ....... .. .. .. .. 

..... ............ .... . ..... .... ........ ... ... . . ...... ..... ... ... ...... ...... .. . . . . . . .. ~ . .... ... ... ... .... ...... .. ........ ..... ......... .... ....... ..... . ..... ... .............. . ... ..... . .... .. . .. 

C.DATYZ'" .• POWYZSZYCH OKOLlczNOSCi 
3. Data nabycia lub zbyeia przedmiot6w opodatkowania, data zakonczenia budowy budynku lub budowli, data przyst~pien ia do utytkowania budynku, data zmiany 

utytk6w w Ewidencji Grunt6w i Budynk6w, data zmiany sposobu wykorzystywania przedmiot6w opodatkowania i inne. 

D. DANE IDENTYFIKACY JNE PODATNIKA 
4. Nazwisko 

~ 
5. Pierwsze i drugie imit< 

6. Nazwisko rodowe 7. lmit< ojca, imit< matki 

8. Data urodzenia 9. Numer REGON / PKD (podac gdy podatnik prowadzi dzialalnosc 
gospodarc~ . ) 

10. PESEL (dotyczy podatnika ~~cego osob~ fizyczn~ njeprowa~cego dzialalnosci gospodarczej lub 
nie~d~cego zarejestrowanym podatnikiem od towarow i uslug) 

II. NT? (dotyczy podatnika byd~cego osob~ fizyczn~ prowa~cego dzialalnosc 
gospndarc~ lub b~d~cego zarejestrowanym pndatnikiem od towar6w i uslug) 

E. ADDS DO KORESPONDENcn PODATNIKA 
UW..4liA! W .... zmianyadresu do torespondencji nalety zawiadomi~ pisemnie tute.is:lY organ 
12. Kraj 13. Wojew6dztwo 14. Powiat 

J 5. Gmina / dzielnica 16. Ulica 17. Nr domu 18. Nr lokalu 

19. Miejscowosc 20. Kod pocztowy 21. Poezta 
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F. DANE IDENTYFIKACYJNE MALZoNKA PODATNIKA BEDACEGO WSPOLWLASCICIELEM 
22. Nazwisko 23. Pierwsze i drugie imic;: 

24. Nazwisko rodowe 25. Imil< ojea, imic;: malki 

26. Data urodzenia 27. Numer REGON / PKD (podac gdy podatnik prowadzi dzialalnosc gospodarcZlj.) 

28. PESEL (dotyczy podatnika ~dijcego osobij fizyczn~ nieprowadLlcego dzialalnosci 29. NIP (dotyczy podatnika ~dllcego osob~ fizyczn'l prowadzllcego dzialalnosc gospodarcZlj 
gospodarczej lub nieb\'d~cego zarejestrowanym podatnikiem od towarDW i uslug) h.b b~d~cego zarejestrowanym podatnikiem od towarow i IIslug) 

G. ADRESDO KORESPONDENCJlM."". .~.POn"'TNnc.& DlnU , '.W». rllP.U... 
Naldy~~ ".~~~"""-hp...';~J .......UWAGA/W ;"''':;';;';;Iidnlsu;do .{_~ . ~~CXlIIII 
30. Kraj 3 I. Wojewodztwo 32. Powial 

33. Gmina / dzielnica 34. Uliea 35. Nrdomu 36. Nr lokalu 

37. Miejseowosc 38. Kod poezlowy 39. Poezla 

H. NlEOBOWlAZKOWE DANE UMOZLIWIAJACE KONTAKT Z PODATNIKIEM 
40 . Numer lelefonu 4 I. Adres email 

I. TYTUl. PRAWNY RODZAJ WLADANIA 
42. Rodzaj wlasnosci, posiadania (zaznaczyc wlaSciwy kwadrat) 

o Wlasnosc 0 Wsp61wlasnosc 0 Wsp6lwlasnosc malzenska o Posiadanie samoistne 0 Wsp61posiadanie samoistne 

o UZytkowanie wieczyste 0 Wsp61uzytkowanie wieczyste 0 Posiadanie zalezne (dzierZawa) o Wsp6tpo iadanie zalezne 

UDZIAL WE WLASNOSCI /----- 

J. DANE IDENTYFIKACYJNE GRUNTOW IOBIIII;A:luw BUOOWLANYCH 
J.t GRUNTY 
L(I. Polounie (mieiscowo~c) Nr ewid. dzialek 

43. 44. 45. 

J.l OBIEKTY BUDOWLANE 

Nrewid. Opis budYDku, budowli (np. 
Powierzehnia Rok 

Lp. Polouoie (adres) utytkowa zako6ezeoia WartoAt budowli
dzialki mieszkalny, gospodarezy, Ictniskowy) budyoku budowy 

46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 
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K. INFORMACJA NATEMAT PODSTAWY OPODAJAUW~ DLA GRUNTOW I LASOw 
PODSTAWA OPODATKOWANIA DLA: POWIERZCHNIA 

• Symbol uZytku w Ewidencji Grunt6w i Budynk6w (wyraiOna w heklarach z dokladno~i4 do jednogo moira lip. 
Iml...-() 0001 ha) 

grunt6w zwi!jZ8llych z prowadzeniem dzialalnosci gospodarczej, bez wzgh;du na 'pos6b 53 . 

zakwalifikowania w ewidencji grunt6w i budynk6w 
grunt6w pod wodami powierzchniowymi stojllcymi lub wodami powierzchniowymi 54 . 

PtYnllcymijezior i zbiomik6w sztucznych (Ws)* 
grunt6w pozostalych, w tym zaj~tych na prowadzenie odplatnej statutowej dzialalnosci 55. 

PoZytku publicznego przez organizacje poZytku publicznego (B, Ba, Bi, Bp, Bz, K, dr)* 
grunt6w niezabudowanych obj~tych obszarem rewitalizacji, 0 kt6rym mowa w ustawie 56. 

z dnia 9 paidziemika 2015 r. 0 rewitalizacji, i polozonych na terenach, dla kt6rych 
miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod 
zabudow~ mieszkaniowllo uslugowll albo zabudow~ 0 przeznaczeniu mieszanym 
obejmujllCym wy1llcznie te rodzaje zabudowy, jeieli od dnia wejscia w Zycie tego planu 
W odniesieniu do tych grunt6w uplynlll okres 4 lat, a w tym czasie nie zakonczono 
budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego 

las6w z drzewostanem w wieku powyzej 40 lat (Ls)* 
57. 

las6w z drzewostanem w wieku do 40 lat (Ls)* 58. 

UWAGAI GnmIy zwolnione na podsIlIwie art. 7 usL 1 pkt. 1 ustawy 0 pedalleu Icmym 

grunt6w pod stawami zarybionymi lososiem, trocillo glowacicllo palill i Pstfllgiem (Wsr)* 
59. 

grunt6w pod stawami zarybionymi pozostalymi gatunkami ryb (Wsr)* 
60. 

grunt6w pod stawami niezarybionymi (Wsr)* 
61. 

~~UZytk6W (N)* 62. 

t1WAGA! GnmIy zwolnione na podSlawie art. 7 usI. 1 pktlO ustawy 0 podalkach i oplalllCh Iokalnych 

grunt6w zadrzewionych i zakrzewionych (Lz)* 63 . 

t1WAGA! Grunly zwolnione DB podstawie art. 7 usl. 1 pkl 10 ustawy 0 podalkach i oplatach lokalnych 

grunt6w zadrzewionych i zakrzewionych na uZytkach rolnych (Lzr, Lz -R, Lz-Ps, Lz-L)* 64. 

UWAGA ! Gl1I11Iy zwolnio~ na podsmwic art. U usI 1 pkt. 1 ustawy 0 podalleu rolnym 

row6w (W)* 
65. 

grunt6w rolnych zabudowanych (Br)* 66. 

(Bdy nienadana k1asa utylku) 

uZytk6w rolnych klasy V, VI i Vz (R, S, L, Ps, Br)* 67. 

UWAGA! Grunty zwolnione na podstawie art . 12 us!. 1 pkt. 1 USIllWY 0 podatku rolnym 

utytkOw rolnych I II rna rn IIIb IVa IV IVb razemwedlug k1asy: 
gnmt6w omych 68. 69. 70. 71. 72. 73 . 74 . 75. 76. 

i sad6w (R. S)* 
IIIk i pastwisk 77. 78. 79. 80. 8 1. 

(I., PI)* 
rolnych 82 . 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 

zabudowanych 
(8r)* 

~ZEM POWIERZCHNIA DLA WSZYSTKICH GRUNT6W 
9 1. 

L. INJ'ORMAdA NA TEMAT PODSTAWY OPODATKOWANIA DLA BUDYNKOW: 

PODSTAWA OPODATKOWANIA DLA BUDYNK6W LUB ICH CZF;SCI: 
POWIERZCHNIA UZYTKOWA (powierzchnia utylkowa - mielZOll8 po wewn~rznej dlug~i ~ciaD na wszyslleich kondygnacjach, z wyj~lkicm powierzchni klalek 

&clIodoW}'llh oraz szyb6w dtwigowycb; Za kondygnacj~ UWIIU sit; r6wniet garatc podzienme, piwnice, suleryny i poddasza (wyraZona w meb'8cb kwadratowych) 
ut)1ko~. Powierzchnit; pomieszczeil w wysokoSci w ~ict1e 1,40 do 2,20 m zalicza sit; do powierzchni utyIkowej budynku 
w SO%. a let.cli wysokoSC jest nmiejsza niz 1 40 m IlOwicrzchnie Ie IlOmija sie) 

mieszkalnych 92 . 

zwillZ3"ych z prowadzeniem dzialalnosci gospodarczej oraz od budynk6w mieszkalnych lub ich 93. 

~~ci zai~tych na prowadzenie dzialalnosci gospodarczej 
zaj~tych na prowadzenie dzialalnosci gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materialem 94. 
siewnym 
zwillZ3"ych z udzielaniem swiadczen zdrowotnych w rozumieniu przepis6w 0 dzialalnosci leczniczej, 95. 

zai~ch przez IlOdmioty udzielajllCe tych swiadczen 

gospodarczych oraz garaZy stanowillcych samodzielne obiekty budowlane 
96. 

gospodarczych polozonych na gruntach gospodarstw rolnych, Slu11lcych wy1llcznie dzialalnOSci 97. 

rolniczej UWAGA! budynki zwolnione na podsIllwie an. 7 usl. 1 pkt 4 ustawy 0 podalkach i opIalllCh lokalnych 

pozostalych, w tym zaj~tych na prowadzenie odplatnej statutowej dzialalnoSci poZytku publicznego 98. 
przez organizacje poZytku publicznego 
M. INJPORMACJANA TEMAT PODSTAWY OPODATKOWANIA BUDOWLI I 

wlrtoj~ budowli 19b ich c~jci zwillzsnych z prowadzeniem dzialalno~ci gospodarczej wyratona 99. 

w zl (wanojcokreslona na podstawie art 4 ust. 1 pkt 3 i \1$1. 3 - 7 UStawy Q podaIkacb I oplatach lokalnych) 
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N. INFORMACJA NA TEMAT POSIADANEGO GOSPODARSTWA ROLNEGO 
100. Inlormacja na temat nie posiadania gospodarstwa rolnego 101. Intormacja na ternat posiadanego gospodarstwa rolnego 

D Nie jestemlsmy posiadaczemli gospodarstwa rolnego * D Jestemlsmy posiadaczem/i gospodarstwa rolnego * 0 IlJcznej 

powierzchni uzytkow rolnych wynosz1jcej ha fizycznych, 

obszar grunt6w sklasyfikowanych w ewidencji grunt6w i budynk6w jako 

UZytki rolne 0 powierzchni przekraczajl!CCj I ha fizyczny blJdZ I ha 


• W mysl art. 2 ustawy 0 podatku rolnym na gospodarstwo rolne uwa2a si~ 

polozonych na terenie gmin/y 

przeIiczeniowy, stanowillcych wlasnosc lub znajdujllcych si~ w posiadaniu 

osoby fizycznej, osoby prawnej albo jednostki organizacyjnej, w tyro sp61ki, 

nieposiadajl!CCj osobowosci prawnej. 


O.IN¥ORMACJA~:rr-uATPOWIERZCIINI ,..._...",~_ ,· ••'lBUDYNKOW ZWOL,. .,..,...,. I'\"d.·~- "::r '";,' 


NIEUJETYCB W IC 7.10.1:"1 K I L 

102. Podstawa zwolnienia 103. Zwolniona powierzchnia 

104. Podstawa zwolnienia 105. Zwolniona powierLchnia 

106. Podstawa zwolnienia 107. Zwolniona powierzchnia 

P. DOOATKOWE WYJASNJENIA POOATNlKA , -
108. Podac (resc 

) 

R. POOPIS POOATNIKA 
110. Nazwisko109. Imi~ 

112. PodpisIII. Data podpisania inlormacji 
I 

S. POOPIS M AI.7.IWKA 
114. Nazwisko113 . Imi~ 

116. PodpisI15. Data podpisania informacji 

T. POOPIS PEl.NOMOCNIKA 
I 18. NazwiskoI 17. Imi~ Co. 

120. PodpisI J9. Data podpisania informacji 

Uwagi organu podatkowego 

Podpis przyjmujllcego formularzData przyj~ia infonnacji 
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Zal~cznik nr 2 do uchwaly Nr 180IXXIXl2017 wsprawie wzorow formularzy informacji i deklaracji podatkowych 

DN-I IZnak sprawy: 

POLA JASN"E WYPELNlA PODATNIK NA MASZYNIE. KOMPUTEROWO LUB RI;CZNlE DYZYMI LlTERAMI CZARNYM LUB NIEBLESKlM KOLOREM 

DEKLARACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOSCI 

I I. Rok podatkowy 

I 

Podstawa prawna: 
kJadajljCy: 

Tennin sldadania: 

Ustawa z dnia 12 stycmia 1991 r. 0 podatkach i oplatach lokalnych (OZ.U. z 2017 r. poz. 1785 ze zm.) 
Fonnularz przeznaczony dla os6b prawnych, jednostek organizacyjnych oraz sp6/ek nieposiadajllcych osobow~ci prawnej b¢lIcych 
wl~cicielami nieruchomo~ci lub obiel..16w budowlanych, posiadaczami samoistnymi nieruchom~ci lub obiekt6w budowlanych, 
UZytkownikllmi wieczystymi grunt6w, posiadaczami nieruchom~ci lub ich cZ¢ci albo obiekt6w budowlanych lub ich c~ci, 
stanowillcych w'asno~c Skarbu Panstwa lub jednostki samorzlJdu terytarialnego oraz dla os6b fJZycznych b¢lIcych wsp6twt~cicielami 
lub wsp6tposiadaczami z osobami prawnymi, blJdz z innymi jednostkami organizacyjnymi nieposiadajljCymi osobow~ci prawnej lub zc 
sp61kami nieposiadajljCymi osobow~ci prawnej, z wyjlJlkiem os6b fizycznych tw0fZllCych wsp6lno~ mieszkaniowll-
Do dnia 31 stycznia katdego roku podalkowego lub w tenninie 14 dni od zaistnienia okoliczn~ci majlJCych wplyw na powstanie 
(wY2~niecia) obowiazku llOdatkowe2o lub wYSok~c ollOdatkowania 

A. MIEJSCE ~.AnANIA DEKLARACJI 
2. Nazwa i adres organu podatkowego 

WOJT GMINY NOWE MIASTO 
UL. APTECZNA 8 

09-120 NOWE MIASTO 
h 
rK CEL SXl.ADANIA. DEKLARACJI 

3. Okolicmosci powoduj~ee obowi~k zlozenia dek.laracji (zaznaezyc wl~eiwy kwadrat) 
UWAGA! W przypadku zlozenia korekty dekJarac)i nalezy wpisac miesi~c. nast~puj~cy po miesi~cu . w ktoryrn wyst~pily okolicznosci maj~ce wplyw na zmian~ wysokosci podatku 
Wraz ze zlozeniem korekty podatnik wyjasnia jej przyczyny wcz~sci C deklaracji lub wosobnym pismie 

o Deklaracja rocma o Korekta deklaracji od miesillca 

C. UZASAD PRZYCZYN ZLOZENIA KOREKTY DEKLARACJI 
UWAGAt ICGnkra daId-ai "'",10 ~ lab ...... dlllJcbdlldlrlDji hab IDIIIIIt ~ pocIIIb w rob ~W~. l!II. J JiIb 
uzupeIaida cImydl"" piIdI6. co ... 1pftlIIDWDiII,. w JIIZ»I8Ib...., WJIOfcoIai pOdItIIQa, jIIcio oDIicanCIIIiIi ~ -JIIF ZIIIiIIIt ..:~.dIdIIIki.-... ~w. 
daiu .... m,aildIiIIIIi. .. ~__tpOIIIbu~"..pallllmiclal~od... IIIII)4bw~,adldca.PM""~C!I'~1!'" 
~. .R- is. 

4. Uzasadnienie korekty dek.laraeji 

D. DANE IDENTYII'IKACYJNE PODATNIKA *dotyczy nie ,osobe fizycma .. dotyczy .1. I &.iYCZIia 
~Odzaj podmiotu (zaznaczyc wlaSeiwy kwadrat) 

Osoba fizyczna 0 Osoba prawna 0 Jednostka organizacyjna, w tym sp61k.a nieposiadajllca osobowosci prawnej 
6. Nazwa pelna " / Nazwisko i pierwsze oraz drugie imi~ "" 

7. Nazwa skr6eona " / Imiona rodzie6w i data urodzenia "" 

10. Identyfikator REGON8. Numer NIP 9. Numer PESEL*" 

E. ADRES S1EDZIBY * I ADRES ZAMIESZKANIA ** 
13. Powiat12. Wojew6dztwoII. Kraj 

15. Ulica14. Gmina 16. Numer domu 117. Numer lokalu 

20. Poezta18. Miejseowosc 19. Kod pocztowy 

F. INFORMACJA~A TEMAT POSIADANYCH GRUNTOW I BUDYNKOW 
21. Zaznaezyc wlaSeiwy kwadrat 

o Wedlug za1llcmika ZGB-l 0 Wedlug za1llczonego wypisu Z ewidencji grunt6w i budynk6w 

I o Wedlug w}asnego zestawienia stanowillcego za1llcmik do niniejszej deklaracji 

: 
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G. PODSTA WA OPODATKOWANIA (Bez ulgi zwolDie6) 
Podstawa 

G.I POWIERZCHNIA GRUNTOW: opodatkowania Stawka podatku Kwota podatku 
w m1 (z wyj'ltkiem w zl zl , gr 

kom.25) 
zwilJZlUlych z prowadzeniem dzialalnosci gospodarczej, bez wzglcrdu 22. 23. 24. 
na spoS{)b zakwalifikowania w ewidencji grunt6w i budynk6w 

pod wodami powierzchniowymi stojllcymi lub wodami 25. 26. 27. 
powierzchniowymi plyn/lCymi jezior i zbiomik6w sztucmych (Ws) ha 
pozostalych. w tym zajcrtych na prowadzenie odplatnej statutowej 28. 29. 30. 
dziaiainoSci poZytku publicmego przez organizacje poZytku 
publicznejto (B, Ba, Bi Bp, Bz, K, dr) 

niezabudowanych objcrtych obszarem rewitalizacji. 0 kt6rym mowa w 
 31. 32. 33. 
ustawie z dnia 9 paidziemika 2015 r. 0 rewitalizacji, i polO1.onych na 
terenach, dla kt6rych miejscowy plan zagospodarowania 
przestrzennego przewiduje przemaczenie pod zabudowcr 
mieszkaniowlb ushlgowll albo zabudowcr 0 przemaczeniu mieszanym 
obejmuj/lCym wy1llcznie te rodZlije zabudowy, je1eli od dnia wejscia w 
zycie tego planu w odniesieniu do tych grunt6w uplynlll okres 4 lat, a 
w tym czasie nie zakonczono budowy zgodnie z przepisami prawa 
budowlanejto 
G.2 POWIERZCHNIA BUDYNKOW LUB ICH CZ~SCI 
(powicl7Chnia micrzona po w~rmcj dlugo~ci Seian na wszystkicb kondygnaejacb, z Podstawa 
wyj~tkicm powiel7Cbni klatck scbodowycb oraz szyb6w dZwigowych. Za kondygnacj~ Stawka podatku Kwota podatku opodatkowaniauWlIta si~ rowniet PJaZc podzicmnc, piwnicc, suteryny i poddasza utytkowe. wzl zl , gr1PowiCl7Chni~ pomioszc:zeil w wysokoSci w twietle 1,40 do 2,20 m zalicza si~ do wmpowieI7Cbni utytkowej budynku w SO%, a jeteli wysokosc jest mniejsza nit 1,40 m 
POwierzehnie Ie POmija sie) 

34. 35. 36.
mieszkalnych 

zwilJZlUlych z prowadzeniem dzialalnosci gospodarczej oraz od 37. 38. 39. 
budynk6w mieszkalnych lub ich czcrSci zajcrtych na prowadzenie 
dzialalnoSci gospodarczej 
zajcrtych na prowadzenie dzialalnosci gospodarczej w zakresie obrotu 40. 41. 42. 

kwalifikowanym materialem siewnym 
zwilJZlUlych z udzielaniem swiadczen zdrowotnych w rozumieniu 43 . 44. 45. 
przepis{)w 0 dzialalnosci lecmiczej. zajcrtych przez podmioty 
udzielaiace tych Swiadczen 
budynk6w gospodarczych oraz gara1y stanowi/lCych samodzielne 46. 47. 48 . 

obiel1y budowlane 
pozostalych, w tym zajcrte na prowadzenie odplatnej statutowej 51. 
dzialalnoSci pOZytku publicznego przez organizacje poZytku 
publicznejto 

W8rtO~C budowli 

49. 50. 

Stawka podatku Kwota podatku 
w % zI , gr 

ZWI.\ZANYCH Z PROWADZENIEM DZIALALNOSCI 
w zl G.3 WARTOSC BUDOWLI LUB ICH CZ~SCI 

54 . 

GOSPODARCZEJ 
52. 53. 10 

H.ZWOI. '. W PODATKU OD N 11 0 
.z. 

56. Powierzchnia w ha 
N1EUZYTKl ORAZ GRUNTY ZADRZEWIONE I ZAKRZEWIONE 
- art. 7 us!. I pkt 10 ustawy 0 podatkach i oplatach lokalnych 

55. Podstawa zwolnienia 

58. Powierzchnia w m2 

BUDYNKI GOSPODARCZE LUB ICH CZf;SCI polozone na 
gruntach gospodarstw rolnych, sluzl)ce wyll)cznie dzialalno~ci 

rolniczej - art. 7 ust. I pkt 4 ustawy 0 podatkach i oplatach lokalnych 

57 . Podstawa zwolnienia 

60. Powierzchnia59. Podstawa zwolnienia 
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L WYUCZINIE l'\VOTY PODATKU 
UWAGA! Gdydekl....1kIIdaaapo fa pierwszy VI roku pocII8owym wypeInia ~wIersz -dckJaracja.RJCZDa". Ody sIdadIaa bxeldadotlli8cjiWJlM!lliia 
WICISZ -dddanIcja IVCZIIII cnz. WICISZIC d1a wszysdcich JJoaoDych upa.ednio korekt clckllracji onz d1a lkluaInieIkIIdIDej korcby dc:IdanQii ~wyt".i.. 
,pocIadr;u za oba VI tun.. deldlrlcaobowiezYwal, , 

Kwota podatku Kwota podatku od 
Liczba Podatek w rozliczeniu za 

Wysokosc podatku miesi~y okres w kt6rymDeklaracja I od grunt6w budynk6w od budowli obowillzywania deklaracja/korektakorekta deklaracji (suma z p6\. 24, 27. 30, (suma z p61 36, 39, 42, 
33) 45, 4S, 51) (wartoSc z pola 54) deklaracji I obowillzywa'a 

korekty [ko\'2+ko\.3+koI.4+12 x kol.5] 

1 2 3 4 5 6 

Oeklaracja roczna 
61 62. 63. 64. 65. 

Korekta deklaracji 66. 67. 6S. 69. 70. 

or I 
Korekta deklaracji 71. 72. 73. 74. 75. 

nr2 
Korekta deklaracj i 76. 77. 78 . 79. SO. 

nr3 
Korekta deklaracji 81. 82. 83. 84. 85 . 

nr4 

Korekta deklaracji 86. 87. 88. 89. 90. 

nr5 

Korekta deklaracji 91. 92. 93, 94. 95. 

nr6 

~ekta deklaracji 96. 97. 98. 99, 100. 
nr7 

Korekta deklaracji 10 I. 102. 103. 104 . 105. 

nr 8 
Korekta deklaracji 106, 107. lOS . 109. 110. 

nr9 
Korekta deklaracji II\. 112 , 113 , 114 , 115. 

nr 10 
Korekta deklaracji 116, 117, 118, 119. 120. 

nrll 
RAZEM PODATEK PO ZAOKRJ\GLENIU DO PEt.NYCH Zt.OTVCH suma z ko\' 6 121. 
UWAGA ! Kwol~ podatku zaokntgla si~ do pelnych zIolych w len spos6b, :te kORcciwki kwol wyttO!WjCe mniej nit 50 groszy pomija si~, 
a kollc6wki kwol wvnoszace 50 i wiecei lZI"OSZV sie do oelnvch zlotvch, 

PODATEK WPt.ACONY 122. 
podaC ,ieteli dokonano wpIaty podatlm na dany rok 

PODATEK DO ZAPt.A TY podac r6mi~ kwot z p6\. 121 i 122 gdy podalck wplacony mniejszy od nalemego 123 , 
UWAGA! Obliczony w deklaracji podalek rolny nalU}' wplacac - bez wezwania - na rachunek bankowy numer 
11 8230 0007 0203 5206 2000 0003 
RATYPODATKU 
~~p ! Obliczony w deklaracji podatek od nieruchomo~ci nalezy wpIacic w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiljZku podatkowego, w terminie 

dnia 15 kUdego miesillca. a za styczefl do dnia 31 stycmia Raty kt6re po podziale posiadajll koftc6wki kwot wynosZlice rnniej nit 50 groszy pomija sier, 
a koilc6wki i..-wot wynosZllCC 50 i wicrcej groszy zaokrllgla sier do pelnych zlotych. W ostatniej racie nas~puje wyr6wnanie do kwoty podatku do zaplaty. 
W przypadku gdy \mota podatku nie przekracza 100 zI pod.tek jest pI.my 'ecinonzowo w Iuminleplamoki Dierwszci rib', 

124. Rata I 125. Rata II 126. Rata III 127. Rata IV 

128. Rata V 129, Rata VI 130, Rata Vll 131. Rata VIll 

132, Rata IX 133. Rata X 134 , Rata XI 135 . Rata Xll 

NADPt.A T A PODA TKU podac r6mi~ kwot z p61 121 i 122 gdy podatek wplacony wic;:kszy od nalemego 1 
136 

, 

137. Nr rachunku bankowego podatnika dla zwrotu nadplary 

J. POUCZENIA 
W przypadku niewplacenia w okre~lonych ustawowo terminach kwoty naletnego podatku lub wplacenia jej w niepelnej 
wysoko~ci, niniejsza deldaracja stanowi podstaw~ do wystawienia tytulu wykonawczego, zgodnie z prupisami ustawy 
z dnia 17 czerwca 1966r. 0 post~powaniu egzekucyjnym wadministracji. 
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K. DANE OSOBY DO KONTAKTU Z PODATNIKIEM 
138.lmi~ 1139. Nazwisko 140. Adres e-mail 1 141. Numer telefonu 

1.. OSWIADCZENlE 1PODPIS PODATNIKA I p~~ .IK'" 
UWAGA! przypadIaa podpisywaaia dddeaIcji pI2IIZ peIncimoaaiIIa do dekJll1iqJi doIp ~~ oraz WIIGIi • 0JIII.It 
17.00 1.1 
142. hnic; 143. Nazwisko 

144. Data wypelnienia deklaracji 145. Podpis (piecZl/tka) podatnikal peinomocnika 

146. Numer telefonu 1 147. Adres e-mail 

L. ADNOTACJE ORGANU PODATKOWEGO 
148. Uwagi 

~ 

.... t 

149. Data przyjc;cie deklaracji 150. Podpis przyjmujllcego 
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Zal~cznik nr 3 do uchwaly Nr 180IXX IXl20 17 w sprawie wzorow formularq informacji i deklaracji podatkowych 

DR-l IZriiik sprawy: 

POLA JASNE WVPELNIA PODATNIK NA MASZYNlE KOMPUTEROWO LUB RECZNIE DYZYMl LlTERAMl CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREMI 

DEKLARACJA NA PODATEK ROLNY 

II.Rok podatkowy 

I 
Podstawa prawna: Vstawa z dnia 15 Iistopada 1984 r. 0 podatku rolnym (Oz.V. z 2017 r. poz. 1892). 
SlcIadajljCy: Fonnularz przemaczony dla os6b prawnych. jednostek organizacyjnych oraz sp6lek nieposiadajllcych osobowoSci prawnej b¢IIcych 

wlaScicielami grunt6w, posiadaczami samoistnymi grunt6w, utytkownikami wieczystymi grunt6w, posiadaczami grunt6w stanowillcych 
wlasnosc Skarbu Pailstwa lub jednostki samorzljdu terytorialnego oraz dla os6b fizycmych ~dllcych wsp6lwlaScicieiami lub 
wsp61posiadaczami z osobami prawnymi lub z jednostkami organizacyjnymi, w tym sp6lkami, nieposiadajllcymi osobow~ci prawnej. 

Tennin skladania: Do dnia 15 stycmia kudego rolm podatkowego lub w tenninie 14 dni od zaistnienia okolicm~ci majllcych wplyw na powstanie 
(wygaSniltcie) obowiljZku podatkowego, lub wysokoSc opodatkowania. 

A. MJEJSCE CIa..&.D...mA, DEKLARACJI 
2. Nazwa i adres organu podatkowego 

WOJT GMINY NOWE MIASTO 

b 
UL. APTECZNA 8 

09-120 NOWE MIASTO 

B. CEL SKI.ADANJA DEKLARACJI 
3. Okolicznosci powoduj~ce obowi~ek zlotenia deklaracji (zaznaczyc wlaSciwy kwadrat) 

UWAGA! Wprzypadku zloienia korekty deklaracji nalezy wpisac miesi~c, nasl~puj~cy po miesi~cu, w ktorym wysl~pily okolicznosci maj~ce wpIyw na zmian~ wysokosci podalku. 

Wraz ze zloieniem korekly podamik wyjasnia jej przyczyny wcZysci C deklaracji lub w osobnym pismie 


D Oeklaracja roczna D Korekta deklaracji od miesi~ca 
C. UZASAD~J1~J'u.&PRZYCZYN u.oZENlAXOuau·x DRICI.AIlA.CJI 
UWAGA!KDnb.......~.,.~IubIllllll"'ai'... tWdInIojiJut) __~pqiWb da w.~......,,_.., 
1IZIIpdw.n dID)dI-'-1 pocW. 00 .....tprIlIUI~ a wlllZJlldw...., W)'dQIai podIIb. iIki-" ....*' ~Jli1.....,.~•••hlll_..::w 
daia .. :. m,aodzialki If. wdIiu. .--..,a,u~J'GIiIaaGIa IIFU'" _ad... .. CIIIQ!Ira wy1iaaMia padidat.,...w.-~ .... ... 
L L 

4. Uzasadnienie korekty deklaracji 

D. DANE mENTYFlKACYJNE PODATNIKA ·dotyczy .JI. n osobll fizyc:::znf •• doCyozy I"'~ 
~odzaj podmiotu (zaznaczyc wlaSciwy kwadrat) 

Osoba fizyczna 0 Osoba prawna 0 lednostka organizacyjna, w tym sp61ka nieposiadaj~ca osobowosci prawnej 
6. Nazwa peJna • / Nazwisko i pierwsze oraz drugie imic; •• 

7. Nazwa skr6cona • / Imiona rodzic6w i data urodzenia •• 

8. Numer NIP 9. Numer PESEL·· 10. Identyfikator REGON 

E. ADRES SIEDZlBY * I ADRES ZAMIESZKANlA ** 
12. Wojew6dztwo 13. PowiatII. Kraj 

15. Ulica14. Gmina 16. Numer domu 117. Numer lokalu 

20. PocZla18. Miejscowosc 19. Kod POCZlOWY 

F. INFORMACJA NA TEMAT POSIADANYCH GRUNTOW 
21 . Zaznaczyc wlaSciwy kwadrat 

D Wedrug zal~cznika ZGB-I 0 Wedrug zal~czonego wypisu z ewidencji grunt6w i budynk6w 

D Wedlug wlasnego zestawienia stanowi,!cego zal~cznik do niniejszej deklaracji 
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Go WYLlCZENIE PODSTA WY OPODATKOW~{Bez uJg izwoJnie6) __ ~ ~~o.'----'=::: 

Prudmiot opodatkowaoia Powierzcboia 
w ba flZ)'c:zoyc:b 

Pruiic:zoik 
Powierzcboia 

wba 
pruiicuDioW}'cb 

Grunty orne oznaczone w ewidencji grunt6w i budynk6w 
symbolem R i Br oraz sady oznaczone symbolem S (do sad6w 

klasy III i IV stosuje si\\ odpowiednio przeliczniki dla klasy lIla i IVa) 

I 22. 
1,80 23 . 

II 
24 . 

1,65 25 . 

IlIa 26. 
1,50 27. 

II1b 28. 
1,25 29. 

IVa 30. 
1,00 31. 

IVb 32. 
0, 75 33 . 

L<p<i i pastwiska oznaczone w ewidencji grunt6w i budynk6w 
symboJem Ps i L 

I 34. 
1,60 35 . 

II 36. 1,35 37 . 

III 
38. 

1, 15 39. 

IV 40. 
0,70 

4 1. 

Rowy oznaczone w ewidencji grunt6w i budynk6w 
symbolem W 

42. 
0,20 

43 . 

UZytki roine zabudowane oznaczone w ewidencji grunt6w i budynk6w 
symbolem Br bez oznaczonej klasy grontu 

44 . 
1,00 

45 . 

Grunty pod stawami zarybionymi lososiem, trocill. glowacicll. palill i pstrllgiem 
oznaczone w ewidencji gront6w symbolem Wsr 

46. 
1,00 

47. 

Grunty pod stawami zarybionymi innymi gatunkami ryb oznaczone 
w ewidencji gront6w symbolem Wsr 

48, 
0,20 

49. 

Grunty pod stawami niezarybionymi oznaczone w ewidencji grunt6w 
symbolem Wsr 

50. 
0,20 

51. 

Grunty, dla kt6rych nie mozna ustalic przelicznika 52. 
1,00 53 . 

utczna powierzchnia grunt6w 
-(suma powierzchni z tabeli powytej) 

54. 

I 

55. 

Gol DEKLAROWANB GR WCRODL\ 'QIn_.a.n ____DARSTWA BLNEGO . - -
56. 

D TAK D NIE 

Gol PODSTAWA'OPOD,4TKOWANIA 
Jeteli w kom6rce 54 'lJI'l!MIC7OM TAK DaIoty podat ~ 
Powi~~~,
nalezy ~ JIc:ziaa . 

6rki 5S jot.eli Z87I!8QOUO 
'. zkomcbti 54 

57. 

Ho ZW01.NnlNlA DA ROLNYM 
58. Podstawa zwolnienia 
UZYTKl RO LNE KLASY V, VI , VIZ ORAZ GRUNTY 
ZADRZEWIONE I ZAKRZEWIONE USTAN OWIONE NA 
UZYTKACH ROLN YCH, art. 12 liSt. I pkt. I lIstawy 0 podatJ...-u 
ro lnym 

59. Powierzchnia w ha 

60. Podstawa zwolnienia 6 1. Powierzchnia w ha 

62. Podstawa zwolnienia 63 . PowierLchnia w ha 
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L WYLIczBNm )(Won PODATKU 
UW Ody.dek1lrlcja.....po ra pierwszy w rob pocIa6owym wypoIuia ~wiasz "dcIdIracja 1OQIIIa". GdJ .....1cDRIaJ "41......."... . 
wienz .~~ cnzwiasze cIJa wszysIkidl zIolaIlydIlIpI2ICdaio koIdtt cfcIderacji oraz ella ek:taeIaicstladeDcj kMby~ 
oodIdcu zaoba w ~ h, . 

Podatekw 

Podstawa Lic:zba miesitc:Y 
rozlic:zeniu za okres 

Deklarac:ja I opodatkowania Stawka podatku 
Wysokoj~ podatku 

obowhlzywania 
wktOrym 

korekta deklarac:ji pow. z pola 55 
[kol. 2 x kol. 3] 

deklarac:ji I korekty 
deklarac:ja/korekta 
obowhlzywala 
[kol. 4+12 x kol. 5] 

1 2 3 4 5 6 

DekJaracja roczna 
64 . 65. 66 . 67. 68. 

Korekta deklaracji 69. 70. 71. 72. 73. 
nr) 

Korekta dekJaracji 74 . 75. 76. 77. 78. 

nr2 

Korekta deklaracji 79. 80. 81. 82. 83 . 

or3 
Korekta deklaracji 84. 85 . 86. 87. 88 . 
or4 

~orekta deklaracj i 89. 90. 91. 92. 93. 
nr5 

Korekta deklaracji 94 . 95 . 96. 97. 98. 

nr6 
Korekta deklaracji 99 . 100. ) 0 I. )02. )03 . 

or7 

Korekta dekJaracji 104. 105 . 106. 107. 108. 
nr 8 

Korekta deklaracji 109 . 110. I II. 112 . ) 13. 

nr9 

Korekta deklaracji 114. 115 . 116. 117. 118. 

nr 10 

Korekta deklaracji 119 . 120. 12!. 122. 123 . 
nr II 
RAZE M PODATE K PO ZAOKRi\GLENru DO P ELNYCH ZLOTYCH suma z kol. 6 124 . 
UWAGA ! Kwot«; podaIku zaolrntgla si~ do pemycb z/olych w ten spos6b, ze konc6wki kwOI wynoSZllcc rnniej nit SO groszy pomija si~. a konc6wki 
kwOl SO i wiecej groszy-pocI\ryma SI~ do pe/nych zlotych. 

PODATEK WPLACONY 125 . 
'<laC jezcli dokonano wplaty podatlm na dany rok 

"'ODATEK DO ZAPLATY podac r6tni~ kwot z pOI 124 i 125 gdy podatek wplacony mniejszy od naletnego 126. 
UWAGA! Obliczony w deklaracji podatek rolny nalety wplacaC - bez wezwania - na rachunek bankowy numer 
)] 8230 0007 0203 5206 2000 0003 
RATYPODATKU 
UWI", ! Obliczony w deklaracj i podatek rolny naleZy wplacaC w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiljZku podatkowego, w terminie do dnia 
15 marca, 15 maja, I 5 wrze~nia i 15 listopada Raty kt6re po podziale posiadajIJ kot'lc6wki kwot wynosZIJCe mniej nit 50 groszy pomija si~, a kot'lc6wki kwot 
wynOSZIJCC 50 i wi~j groszy zaokrl!&1a siC; do pelnych z1otych. W ostatniej racie n~puje wyr6wnanie do kwoty podatJm do zaplaty. W przypadku gdy kwota 
podatku nie prukraC211 100 zl podatekjest plamy jedDorazowo w lerminie latnoki piuwszej raay. 
127. 1 rata 1128. If rata 129. III rata 1 130. IV rata 

NADPLATA PODAT KU podac r6tni~ kwot z p61124 i 125 gdy podatek wplacony wic;kszy od naleinego 
131. 

132. Nr rachunku bankowego podatnika dla zwrotu nadplaty 

J. POUCZENIA 
W przypadku niewplacenia w okreslonych ustawowo terminach kwoty nalemego podatku lub wplacenia jej w nieperoej 
wysokosci, niniejsza deklaracja stanowi podstaw~ do wystawienia tytulu wykonawczego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 
17 czerwca 1966r. opost@owaniu egzekucyjnym w administracli. 
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Zal~cznik nr 4 do uchwaly Nr 180fXXIXl20 17 wsprawie wzor6w fonnlllarLY infonnacji i deklaracji podatkowych 

DL-l II Znak sprawy: 

POLA JASNE WYPELNlA PODATNIK NA MASZYNIE KOMPUTEROWO LUB ~CZNlE DYZYMl LlTERAMI CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM 

DEKLARACJA NA PODATEK LESNY 

[I . Rok podatkowy 

[ 

Podstawa prawna: 
SkladajljC)l: 

Termin skIadania: 

Ustawa z dnia 30 pafdziemika 2002 r. 0 podatku Idnym (Dz.U. z 2017 r. poz. 1821) 
Formulan przeznaczony dla os6b prawnych, jednostek organizacyjnych oraz sp61ek nieposiadajltcych osobowosci prawnej b¢lIcych 
wlaScicielami las6w, posiadaczami samoistnymi las6w, uiytkownikami wieczystymi las6w, posiadaczami las6w stanowiltcych wlasnoSc 
Skarbu Pailstwa lub jednostki samol'Zljdu terytoriaInego oraz dla os6b fizycmych bc;dllcych wsp6lwlaScicielami lub wsp6lposiadaczami 
z osobtuni prawnymi lub zjednostktuni organizacyjnymi, w tym sp6/kami, nieposiadajljCymi osobowoSci prawnej. 
Do dnia IS stycznia kaulego roku podatkowego lub w terminie 14 dni od zaistnienia okolicmoSci majljCych wpIyw na powstanie 
(wygaSniecie) obowi~u podatkowego lub wysokoSc opodatkowania . 

A. MIEJSCE SKl.ADANIA DEKLARACJI 
2. Nazwa i adres organu podatkowego 

WOJT GMINY NOWE MIASTO 
UL. APTECZNA 8 

09-120 NOWE MIASTO 
h 
~CEL SKLAD~DEKLARACJI 

3. Okolicznosci powodujltce obowiijZek zlozenia deklaracji (zaznaczyc wlaSciwy kwadrat) 

UWAGA! W przypadku zlozenia korekty dekJaracji !laleloy wpisac miesi~c. nast~puj~cy po miesi~cu. w kt6rym wyst~pily okolicznosci maj~ce wplyw na zmian~ wysokosci podatku. 

Wraz ze z10zeniem korekty podatnik wyjasnia jej przyczyny w cz,sci C deklaracji Ilib w osobnym pismie 


D Oeklaracja rocma D Korekta deklaracji od miesi,}ca 

C. UZASAD"I~I)!; PRZYCZYN ZLOZENIA KOREKTY DEKLARACJI 
UWAGAI KIInIkIa~...... . ....GlllMlMIlllIab uzupe/aflllliIIII da)'CIa ....... lab lIIIIIa-. w,.akaIai pocIdai w. padIIko..,. Wpa;)1IIdba ....... lib 
UZIIpIIniaIIiI dlD)dl lIIiaa' pocItI4. co lIIep.WIuWIIIIII. . w ~u lIIIII8IIY W)'IIIIcatci podaIku, jIkie akoIior:aoIci wpIyIIfI1-JIID Zlllllllfep.1llbP4&iiIIci..-: ." 
daiu.... Jbycia dziaIci ar. wdaIa..~.... 'POIObu wyk..",,~ paecImiotw apodIIkowaia od daia..... cqtka w wyliaiaaiJl padIIka. pCIIIIIIII9IIC pullfMi~a. ".: ... 
bWDiC~bQy, 'L 

4. Uzasadnienie korekty deklaracji 

D. DANE IDENTYFIKACYJNE PODATNIKA ·dotyczy podatnika oi o osob4 fazyczo, •• dotyczy podalaita I .,.,. fizyezDII 

~odzaj podmiotu (zaznaczyc wlaSciwy kwadrat) 

Osoba fizyczna D Osoba prawna D lednostka organizacyjna, w tym spo&a nieposiadaj'}ca osobowosci prawnej 
6. Nazwa pelna • / Nazwisko i pierwsze oraz drugie imi~ ** 

7. Nazwa skr6cona * / Tmiona rodzic6w i data urodzenia ** 

8. Numer NIP 9. Numer PESEL** 10. Identyfikator REGON 

E. ADRES SIEDZIBY * I AnRES ZAMIESZKANIA ** 
II. Kraj 12. Wojew6dztwo 13. Powiat 

14. Gmina 15. Ulica 16. Numer domu 117. Numer lokalu 

18. Miejscowosc 19. Kod pocztowy 20. POCzla 

F. INFORMACJA NA TEMAT POSIADANYCH GRUNTOW I BUDYNKOW 
21. Zamaczyc wlaSciwy kwadrat 

D Wedlug zal'}cznil<a ZGB-) D Wedlug zal'}czonego wypisu z ewidencji grunt6w i budyn.k6w 

D Wedlug wlasnego zestawienia stanowillcego zahlcmik do niniejszej deklaracji 
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G. PODSTAWA OPODATKOWANIA (Bez uIg i zwolDied) 

G.t POWIERZCHNIA LASOW Podstawa opodatkowania w ba z dokiadno§cUt do t m1 

Lasy z drzewostanem w wieku powyzej 40 lat 
22, 

Lasy wchod~ce w sklad rezerwat6w przyrody i park6w 23 , 

narodowych 
UWAGA! Zaliczyt 50"10 powierzchni. 

. 
H. ZWOI... IIf.NiA ZPOD It GO 
24 , Podsiawa zwolnienia 25 , Powierzchnia w ha 
LASY Z DRZEWOSTANEM W WIEKU DO 40 LAT art 7 list I 
pkt I lIstawy 0 podatkll lesnym 

26, Podstawa zwolnienia 27, Powierzchnia w ha 

I. WYLlCZENIE KWOTY PODATKU 
VWAGA! Gdy deIdan'iia IkI8dIaapo rIZ pierw$zy w.~~ 119 __...~ I9CZRw• G4y ,GA 
wiersz wdc:tIIracjJ rocma-~ wicrsm dIa wszysdr:iab ~ apa.ediIiO kDIdI.t cIcIdIrIoji ora dill ...........:L z...... 
oodIdtu za oIaes w kt6rYdtclaldanlc.ie o· . 

• ~-'-.-,---=,'- -
.

podatek w rozliczeniu z 

Deklaracja I korekta 
Podstawa Liczba miesitcy okres w kt6rym -opodatkowania (suma z Stawka podatku obowillzywania deklaracja/korektadeklaracji p6122 i 23) deklaracji I korekty obowillzywala 

[kol.2 Xkol.3 + 12 Xkol.4] 
1 2 3 4 5 

Deklaracja roczna 
28 , 

I 
29, 30, 31. 

Korekta deklaracji nr 1 
32, 33, 34 , I 35, 

Korekta deklaracji nr 2 
36, 37. 38, 39, 

Korekta deklaracji nr 3 
40, 41. 42, 43, 

Korekta deklaracji nr 4 
44, 45. 46. 47, 

Korekta deklaracji nr 5 
48, 49, 50, 51. 

Korekta deklaracji nr 6 
52, 53. 54, 55, 

T , 
Korekta deklaracji nr 7 

56, 57. 58, 59, 
"iI 

60, 61. I 62, 63 ,
Korekta deklaracji nr 8 

Korekta deklaracji nr 9 
64, 65 , 66. 67, 

Korekta deklaracji nr 10 
68, 69. 70, 7L 

Korekta deklaracji nr 11 
72. 73, 74, 75, 

RAZEM PODATEK PO ZAOKlL\GLENIU DO PELNYCH ZLOTYCH suma z kol , 5 76, 
UWAGA ! Kwot~ podalku ZBok~g1a si~ do pclnych zlOlych w Icn sposab, ZC kollc6wki kwot wynoSZljCC mnicj niZ SO groszy pomija si~, 
a konc6wki kwol wynOSZljCC SO i wi~j ID'OSZV DooWvzsZB sic do oelnvch zlotvch 

PODATEK WPLACONY 77. 

podat jezeli dokonano wplaty podatku na dany rok 

PODATEK DO ZAPLATY podat r6:tni~ kwot z p61. 76 i 77 gdy podalek wplacony mniejszy od nale:tnego 78, 
UWAGA! Obliczony w deklaracji podatck rolllY naicZy wplac;W - bez wezwania - 118 rachunck banko,,'Y numer: 

1 I 8230 0007 0203 5206 2000 0003 
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RATYPODATKU 
_III ! Obliczony w deklaracji pod81ek Ie$ny naleZy wplacic w ratach proporcjonalnych do C2lISU trwania obowiljZlm podatkowego. w terminie do doia 

15 katdego miesiljCa. Raty kt6re po podziale po iadaj~ konc6wki kwot wynos~ce mniej nit 50 groszy pomija siC;. a konc6wki kwot wyno~ce 50 i wiC;cej groszy 
zaokrwa siC; do pclnych zlotych. W ostatniej racie nastc;puje wyrownanie do kwoty podatku do zaplaty. W przypadku gdy kwota podatku Die przekracza 100 
zI oodatek iest Dlamv iednorazowo w termloie plamoki pierwszej rary. 
79. Rata I 80. Rata II 81. Rata JII 82. Rata IV 

83. Rata V 84 . Rata VI 85 . Rata VII 86. Rata VIII 

87. Rata IX 88 . Rata X 89. Rata XI 90. Rata XII 

NADPLA T A PODATKU podae r61:nicc; kwot z p61 75 i 76 gdy podatek wplacony wiC;kszy od nalemego / 91. 

92. Nr rachunku bankowego podatnika dla zwrotu nadplaty 

J. POUCZENJA 
W przypadku niewpJacenia w okreslonych ustawowo terrninach kwoty nalemego podatku lub wpJacenia jej w niepemej 

I wysokosci, niniejsza deklaracja stanowi podstaw~ do wystawienia tytuJu wykonawczego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 
17 czerwca 1966r. 0 postepowaniu egzekucyjnym w administracji. 
K. DANE OSOBY DO KONTAKTU Z PODATNIKIEM 
93 . lmit; 94 . Nazwisko 95. Adres e-mail 96. Numer telefonu 

t ' r-t. OSWIADCZENIE I PODPIS PODATNIKA I PELNOMOCNIKA 
UWAGA! W pczypadIcu podpiJywania detlaracji pmz pdnomoc:oika do dckIInIcji doIJp.a si~ pcInomocniclwo otIIZ wnosi it CIPIII9 ........ -
17.00 zI 
97. [mit; 98. Nazwisko 

99. Data wypelnienia deklaracji 100. Podpis (piecZlltka) podatnikal peinomocnika 

101. Numer telefonu 102. Adres e-mail 

L. ADNOfACJE ORGANU PODATKOWEGO 
I. Uwagi 

>--. 

2. Data przyjc;cie deklaracji J. Podpis przyjmuj~ego deklaracjc; 

G
-· ZACY 

fo1~ 
I , 1 
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Zal~cznik nr 5 do uchwaly Nr J80, / 2017 w spraw,e WZOfOW formularq infonnacji i dek laracji podatkowych 

POLA JASNE WYPELNIA PODATNIK NA MASZYNIE, KOMPUTEROWO LUB ~CZNIE, DYZYMI LITERAMI, CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM 

ZALt\CZNIK 0 GRUNT ACH I OBIEKT ACH BUDOWLANYCH 

I 

I . Zaznaczy6 wlaSciwy kwadrat 
ICl DOTYCZY DEKLARACJI NA PODATEK ROLNY 

Cl DOTYCZY DEKLARACJI NA PODATEK OD NIERUCHOMOSCI 

Cl DOTYCZY DEKLARACJI NA PODATEK LESNY 
2. Data wypetnienia deklaracji 

ZDNlA 

A. DANE IDENTYFIKACYJNE PODATNIKA .dotyczy podalnika ni~o osob4 flZ)'CZllll 
•• dotyczy pocIatnika ~ osobIt ~ 

3. Nazwa skr6cona* / Imic; i nazwisko** 

4. Identyfikator podatkowy NIP* / PESEL * 

'B. DANE 0 GRUNTACH 
Rodzaj wlasnoSci 

Lp. (Np. wlasnosc, wsp6lwlasnosc, 
posiadanie itp.) 

Polozenie Nr ewidencyjne dzialek 

(miejscowosc) 
(Nr dzialek ,dla kt6rych prowadzonajest wsp61na ksi«ga wieczysta wykaza6 w 

jedncj pozycji) 
Nr ksi~gi wieczystej Powierzchnia ogolem 

1 _'- ~ 
2 3 4 5 6 

ZGB·I 



- U ... F , 
c. DANE 0 OBlEKTACH ..... DOWLANYCH ~ 

Rodzaj wlasno~ci 
Lp. (Np. wlasnosc, wsp61wlasnoSc, 

Polounie Nr ewidencji dzialki na kt6rej 

posiadanie itp.) 
(adres) polozony jest budynek lub budowla 

1 2 3 4 

, 

I 

I 

I 

, -

" Opis funkcji 
budynku IOpis 

budowli (Np. budynek Rok zakonczenia 
mieszkalny, letniskowy, budowy

gospodarczy, kable 
energetyczne, siec 
wodociae.owa itp.) 

5 6 

I 

Powierzchnia 
utytkowa 
budynk6w 

7 

I 

Warto~c budowli 

8 
, 

1 

I 

~ 
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