
UCHWAŁA NR xIV53/2015
RADY GMINY W NOWYM KAWĘCZYNIE

z dnia9 listopada 2015 r.

w sprawie okreŚIenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych

Na podstawie art.18 ust.2pkt 15iart.40ust. 1ustawy zdnia 8marca 1990r. osamorządzie gminnym (tekst
jednolity: Dz.U.z2015r. poz. 1515) w związku zart,6a ust. 11ustawy zdnia 15listopada i-9aąr. opodatku
rolnym (Dz.U.z2013r.poz, 138l;z2014r.poz.40 2015r.poz.1045), art.6ust. 13ustawy zdnia12stycznia
1991r. o podatkach i opłatach lokalnych')( Dz.IJ. z2014 r., poz. 849, z2015 r. poz. 528, 699, 774, t045, 1283,
1777) oraz art. 6 ust. 9 ustawy zdnia30 pńdziernika2002 r. o podatku leśnym (Dz.U.2013 r. poz.465; z20l5 r,
poz.1045) Rada Gminy w Nowym Kawęczynie uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się wzór informacji w sprawie podatku rolnego, od nieruchomości, leśnego, stanowiący zńącznik
Nr 1 do niniejszej uchwaĘ.

§ 2. Określa się wzór deklaracji na podatek od nieruchomości, stanowiący załącznik Nr 2 do niniejszej
uchwały.

§ 3. Określa się wzór deklaracji na podatek rolny, stanowiący załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. OkreŚla się wzór deklaracji na podatek leśny, stanowiący załącznik Nr 4 do niniejszej uchwaĘ.

§ 5. Wykonanie uchwały powierzasię Wójtowi Gminy.

§6.Traci moc uchwała Nr IXl5ll20l1 Rady Gminy wNowym Kawęczynie zdnia 16listopada 2011r.
w sprawie okeŚlenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego Nr 374,
poz.4059).

§ 7. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Wojewódżwa Łodzkiego i wchodzi w ąlcie po
upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym.

Gminy

l)Ninięjsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich:
1) dYrektYwy 92ll06IEWG zdnia 7 grudnia l992r. wsprawie ustanowienia wspólnych'zasad dla niektóryc'hbpo*
transportu kombinowanego towarów między państwami człoŃowskimi ( Dz,urz. wB L 368 zll grudnia iisz!
2) dYrekĘwy |999/62We zdnia l7ęzęrwca 1999r. wsprawie pobierania opłat za urytkowania nieńórych typówinfrastrukfury przez pojazdy ciężarowe ( Dz. Urz. WJ L l87 z2Otipca 

' 
irisgl.

Dane doĘczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej, zamieszczone w niniejszej ustawie _ z dnięm uryskania przez
Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej- doĘczą ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii
Europejskiej - wydanie specjalne
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ZałącznikNr 1 do UchwaĘ Nr XII/53/2015

Rady Gminy wNowym Kawęcrynie

z dnia9listopada 2015 r.

1.Numer IdenĘfikatora Podatkowego składającego informację
(NIP tub PESEL)

INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU ROLNEGO, OD NIERUCHOMOŚCI, LEŚNEGO

na

Podstawaprawna:Ustawazdnial5listopada1984r.opodatkurolnym(tekstjedn.:Dz.U.z20t3r.pó
l99lr.oPodatkachiolatachlokalnych'(tekstjedn.Dz.lJ.z20l4r. poz.849,zpóźń.zm,),ustawaopodatkuleśn}mz3OpłzdziernikazoO2t.(óz..
U. z2013 r. poz. 465 z późń. zm, )
Składxlą.r' Formularzprzeznaczony dla osób fizycznychbędących właścicielami gruntów, posiadaczami samoisbrymi gruntóą ułtkownikami
wieczYstYmi gruntów, posiadaczami gruntów na podstawie umowy zawartej stosownie do przepisów o ubezpieczeniu spóecznym roiników oraz
posiadaczami gruntów stanowrących własność Skarbu Panstwa lub jednostki samorądu terytorialnego,
Termin skladania: W terminie 14 dni od zaistnienia okoliczności mających wpływ na powstanie, bądź wygŃnięcie obowiązku poda*owego
lub zaistnienia zdarzeń mających wpĘw na wysokośc podatku.
Mieisce skladania: wóit Gminy Nowy kawęczyn właściwy ze względu na miqisce położenia gruntów.

A. MIEJSCE SKŁADANIA INFOR}IACJI
3. Wójt Gminy Nowy Kawęczyn
Adres Now Kawęczyn 32, 96-1 15 Nowy Kaw§czyn, pow. skierniewicki

B. DANE SKŁADAJĄCEGO INFORMACJĘ

B. 1 DANE IDENTYFIKACYJNE
4. Kodzaj własnoścl, posladanla (7aznaczyó włściwą katkę)
o 1. właŚciciel, o 2. współwłaŚciciel (nieprowadzący gospodarstwa w całości), n 3. wspołwłaściciel (prowadzący gospodarstwo w całości), o 4.
Posiadacz samoistny, n 5. wspołposiadacz samoistny, n 6. uz},tkownik wieczysĘ, o 7. wspołuzytkońik wieczyst}, 

' 
a 8. posińacz za!Ćzny

(np. dzierżawca), n 9. współposiadacz zalezny (np. dzieźawca)
5.Miejsce/a(adreVy)położeniaprzedmiotówopodatkowaniaorazidentyfikator/ydziałet<@w@
nieruchomości)

6'NumerĄksięgiwieczystejlubzbioru/ówdokumentóworaznazwasądu,wktórvmpi
(Uwaga! Wykazuje się odrębnie dla kźdej nieruchomości)

7. Nazwisko, pierwsze imię, drugie imię

8.Imięojcąimięmatki,dataurodzenia(Uwaga!WykazujesięĘlkowówczas,gay@

9. Numer

B.2 ADRES ZAMIE§ZKANIA
10. Kraj l1. Wojewodztwo 12. Powiat

13. Gmina l4. Ulica l5. Numer domu / Numer lokalu

l6. Miejscowość 17. Kod pocztowy 18, Poczta
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c. oKOLICZNOśCI PowoDUJĄcE KONIECZN oŚc zroŻtxIa lNronłrłcł
19. Okoliczności (zaznaczyć włńciwą kratkę)

Składana po raz pierwszv na danv rok n 2. korekta vnrzednia złn;anai infn*.^ii

I. PODATEK ROLNY
D.D łNE DOTYCZĄCE PRZEDMIOTOWOPODATKOWAffi

Klasy użytków \^rynikaj ącę
z ewidencji gruntów
i budvnków

Powierzchnia gruntu w hektarach firycznych

Grunty orne

I
II

IIIa
IIIb
IVa
tvb
V
vl
YIz

Sady
I

II
IIIa
IIIb
IVa
Ivb
v
vl
YIz

Użytki zielone

I

II
III
Ivv
VI
YIz

Grunty rolne zabudowanc

I

il
IIIa
III
IIIb
IVa
Iv
Ivb
v
VI
Ylz

Grunty pod stawami

a) zarybione łososiem, trocią,
płowacica nalia i nstrapiem

b) zarybione innymi gafunkami ryb
niżw ooz- a

Rorvy
Grunty zadrzewione i zakrzaczone

położone na UR
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I

il
IIIa
ilI

IIIb
IVa
ry
v
Vl
Ylz

Razem
E. INFORMACJA O PRZEDMIOTACH Z\ilOLNIONYCH
(PodaĆ rodzai, klasę i powierzchnię gruntów zwolnionych orazprzepis prawa - z jakiego tytułu występuje
avolnienie)

II. PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI
!'. _D.ANE DOTYCZĄCE PRZEDMIOTÓW OPODATKOWANIA (z rvyiątkiem zwolnionych)

l. nlięanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu
na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków

20.

ż

2, pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami
powierzchniowvmi ołvnacvmi iezior i zbiorników sżucznvch

21.
ha

3. pozostałe grunty, w tym zajęte na prowadzenie odpłatnej stafutowej
działalności pożytku publicznego przez or ganizacje poĄĄku
pubIicmego

4. niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji i położonych
na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania
przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę
mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu
mieszkaniowym obejmującym wyłąc znie te rodzaje zabudowy, jeżeli
od dnia wejścia w życię tego planu w odniesieniu do tych gruntów
upĘnął okes 4 la! atym czasie nie zakończono budowy zgodnie
z przepisami prawa budowlanego

m2
f .2 POWIERZCHNIA UZYTKOWABUDYNśoW LUB IcH_!ZĘ§!l(L
l, mieszkalnych - ogoIem

W tym:
- kondygnacji o uysokości od 1,40 do2,20 m (zaliczyć 50%
powierzchni)

- kondygnacji o wysokości powyzej2,20 m
.. m2*Do-powierzchniuź.ytkowejbudynkulubjegoczęścinaleĄ"uti.ż

z wYjątkiem Powierzchni klatek schodowych oraz szybów dzwigowych. Za kondygnację uwaza się równ iez garż;poizie.ne, pi*nice, ,ute."ny i loddusrauzytkowe.
L. zwRlóu|ygll Z plowtuJzenlem ozla{alnosct gospooarczeJ oraz od
części budyŃów mieszkalnych zajętych na prowadzenie działalności
gospodarczej ogolem
w tym:
- kondygnacji o wysokości od 1,40 do 2,20 m (zaliczyć 50Yo
powierzchni)

- kondvenacii o wvsokości oowvżei 2.2O m m2
3. zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu
kwalifi kowanym materiałem siewnvm ogołem

)1

m2
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w tym:

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

powierzchni)

- kondygnacji o wysokości powyżej 2,20 m

m2

4. zńęarrych z udzielaniem świadczeń zdrowobrych w rozumieniu
przepisów o działalności leczniczej,zajęIych
przez podmioty udzielające Ęch świadczeń ogołem
w tym:
- kondygnacji o wysokości od 1,40 do2,20 m(zaliczyć 50%o
powierzchni)

- kondygnacii o wysokości oowvżei 2.20 m

m2

5. pozostałych ogołem, wtym zajęte na prowadzenie odpłatnej
statutowej działalności pozytkupublicznego przezorganizacje
pożytku publicznego
w tym:
- kondygnacji o wysokości od 1,40 do 2,20 m (zaliczyć 50%
powierzchni)

- kondygnacji o wysokości powyżej 2,2O m

29

(wartość, o którei mowa w przepisach o oodatkach dochodowchl l

30.

G. INFORMACJA O PRZEDMIOTACH ZWOLNIONYCH
(PodaĆ Powierzchnię,bądŹwartość budowli przedmiotów zwolnionych orazprzepisprawa_ z jakiego tytułu
występuje zwolnienie)

III. PODATEK LEŚNY
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J. OSWIADCZENIE I PODPIS SKŁADAJĄCEGO / OSOBY REPREZENTUJĄCEJ SKŁADAJĄCEGO
Oświadczam, że podane przeze mnie dane są zgodne z prawda.

3l,Imię 32. Nazwisko

3. Data wypełnienia (dzień - miesiąc - rok) 34. Podpis (pieczęć) składającego / osoby reprezentującej składającego

I( ADNoTACJE ORGA}IU PoDATKowEGo
35. Uwagi organu podatkowego
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ZŃącznikNr 2 do UchwaĘ Nr XII/53/20I5

Rady Gminy w Nowym Kawęcrynie

z dnia 9 listopada 2015 r.

l. Numer Identyfikatora Podatkowego składającego deklarację
(NIP lub PE§EL)

DN _ 1 DEKLARACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI

na

2, Rok

Podstawaprawna:Ustawazdnial2sĘcznia199lr.opoda&achioptatachto
dokonuje w zakesie swojej regulacji wdrożenia następujących dyreĘw lspólnoi Europejsiich: 1) dyrektywy szhoipwc ,anió l gruinia lsóe i.
w_sPrawie ustanowienia wsPÓlnYc! 1ryad lla niektórych typów transportu kombinowanegó iowarów międ4, pństwami członkowskimi (o..uo,wr. r
368 z 17 12.1992), 2) dYreĘwY 1999l62lWE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 17 

"r"*r"u 
l l9b r. w sprawie pobierania olat za użltkowanie

niektórych tyPÓw infrastrŃtury przęz pojazdy ciężarowe (Dz.IJn.Ńp r rclzzo,07.199g, s. 42). Dane ootyczącó ogłoszenii aktów prawa Unii
EuroPejskiej, zamieszczone w niniejszej ustawie - z dniem uryskania przez RzeczpospoliĘ Polską człónkostwa w Ónii'EurĘejskiej _ dotyczą ogłoszenia
tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej - wydanie specjalne.
SkladającY: Formularz Przeznaczony dla osób prawnych, jednostek organizacyjnych oraz społek niemających osobowości prawnej będących
właŚcicielami nieruchomości lub obiektów budowlanych, posiadaczami samoistnymi nieruciromości lub Óblektów budowlanych,
uĄtkownikami wiecrystymi gruntów, posiadaczami nieruchomości lub ich części albo obiektów budowlanych luu ich częsci, stanowiących
własnoŚĆ Skarbu Panstwa lub jednostki samorządu terytorialnego oraz dla osób firycznych będących wspoł*ł"l.i"i"ru.ijur
wspołposiadaczami z osobami prawnymibądŻz innymi jednostkami organizacyjn}mi nieposiadijącymi osobowości prawnej lub ze spółkami
nieposiadającymi osobowości prawnej, z wyjątkiem osób tworących wspóhoĘmieszkaniową.
Termin składania: Do 3 l sĘcznia_kazdego roku podatkowego; w terminie 14 dni od zaistnienia okoliczności mających wpływ na powstanie
!1dŹ wygŃnięcie obowiązku podatkowego lub zaistnienia zduzeń mających wpĘw na wysokość podatku.
Miejsce skladania: Wójt Gminy Nowy Kawęczyn właściwy ze względu na mióiŚce połqŹenia przódmiotów opodatkowania.
A. lYIllrJ DUl! §lś.ŁAlrANlA lrlll(LA.t(AcJI

3. Wójt Gminy Nowy Kawęcryn
Adres Nowv Kawęczyn 32, 96-115 Nowy Kawęczyn, pow. skierniewicki

IJ. DAN E SKŁADAJĄCE GO DEKLARACJĘ (niepot rzebne skreśl ió)
* - doĘczY składającego deklarację niebędącego osobąfizyczną ** - doĘcry składającego deklarację
będącego osobą ftzy czną
Ir.l lJl\l\.U rUŁN l Ył.rKAUYJNŁ

4. Rodzaj składającego deklarację (zaznaczyć właściwą kratkę)
o1.osobafizycznao2.osobaprawnan3,iednostkaorganizacvina o4.społkaniemaiącaosobowościorawnei
). Rodzal własnoścl, posiadanta (zaznaczyć właściwą katkę)
o 1. właŚciciel o 2, wsPółwłaściciel o 3. posiadacz samoistny . n 4. wspołposiadacz samoistny o 5. użytkownik wieczysty
o 6. wsPołuŹYtkownik wieczYsĘ a 7 . posiadacz zalężnv hp. dzierżąwca_ naiemca) n R wsnrlłn aąieńaaz ząlcralt (nn A-i.,+
6. Miejsce/a (adreVy) położenia prz.d.iotO*
kaZdej nieruchomości)
o załącznik Nr l

7.1um9rłł'słciwieczysĘlubzbiort/ówdokumentóworazn-*usądu
(Uwaga! Wykazuje się odrębnie dla kazdej nieruchomości)
o załącznik Nr 2

9.Nazwaskócona*/imięojcąimięmatki,dataurodzenia(UWacal
PESEL; **

KB,UUNi / Numer PŁ§BLlU

B..l, AI Jł(l1§ §IŁDZLBYT / ADRES ZAMIESZKANIA**
l l. Kraj 12. Wojewodztwo l3. Powiat
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14. Gmina l5. Ulica 16. Numer domu / Numer lokalu

l7. Miejscowość l 8. Kod pocźowy 19.Poczta

C. OKOLICZNOSCI POWODUJĄCE KONIECZNOŚĆ lł,ozpNrł nrrr,łnłc.rr
20. Okoliczności (zaznaczyć właściwą katkę)
n 1. deklaracja na dany rok o 2. korekta deklaracji rocmej o 3. wygŃnięcie obowivku podatkowego
o 4. Powstanie obowiązku podatkowego w trakcie=roku o 5. zmiana mie.isca zamieszkanialub siedzib.-y

D. DĄNE DOTYCZĄCE PRZEDMIOTOW OPODATKOWANIA (z w]łńkiem zwolnionv h)

Wyszczególnienie Podstawa
opodatkowania

Stawka
podatku

wynikająca
zUchwaĘ

Rady Gminy
wNowym

Kawęcrynie
(ogłoszona

w Dz. Urzędow
ym

Wojewódźwa
Łódzkiego

w roku
poprzedzający

m dany rok
podatkowy)

w zł- pr.

Kwota podatku
w ń, gr,
(nalezy

zaokrąglić do
pełnych

dziesiątek
gro§2y)

D.l Pl fWIERZCHNIA GR@ z dokładnością do mkw.)
1. związa:nych z prowadzsnięm działalności gospodarczej,
bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji
gruntów i budynków

21.

......,............ m2

))

2. pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami
powierzchniowymi pĘnącymi jezior i zbiomików
sźuczrych

24,

,................... ha

)\ 26,

3, pozostałe grunł, w Ęm zajęte na prowadzenie odpłatnej
statutowej działalności pozytku publicznego przęz
or ganizacj e pożytku pub l icznego

27.

fr.

28. 29.

4. niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji
i położonych na terenach, dla których miejscowy plan
zagospodarowania przestrzennego przewiduje
przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową
albo zabudowę o przęmaczeniu mieszanym obejmującym
wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia
w Ęcie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął
okes 4 lat, a w Ęm czasie nie zakończono budowy zgodnie
z przepisami prawa budowlanego

30.

m2

31 32.

D.2 P9WIEMCHNIA UZYTKOWA BUDYNKOW LUB@
l. mieszkalnych - ogółem JJ.

................... m2
34. 35.

wtym:
- kondygnacji o wysokości od 1,40 do2,20 m(zalicryć 50%
powierzchni)

- kondygnacji o wysokości powyżej 2,20 m

36.
.................... m2

.....,............,. m2

37 38.
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* Do powierzchni użytkowej budynku lub jego części na|eĘ zaliczyó powierzchnię mierzoną po wewnętrznej długości ścian na wszystkich kondygnacjach,
z wyjątkiem powierzchni klatek schodowych oraz szybów dzwigowych. Za kondygnację uwaza się równięż Earńe podziemne, piwnice, sutereny i poddasza
użVtkowe.

2. nłiązanych z prowadzęniem działalności gospodarczej
oraz ad części budynków mieszkalnych zaięty ah na
prowadzęnie działalności gospodarczej ogółem,

w tym:
- kondygnacj i o wysokości od 1,40 do 2,20 m (zaliczy ć
5 0o/o p ow ier zchni uĄtkowej )

- kondygnacji o wysokości powyżęj 2,20 m

39.

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

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

,.............,.m2

40. 4l

3. zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej
w zakresię obrotu kwalifikowanym matęriałem sięwnym
ogółem,

wtym:
- kondygnacji o wysokości od 1,40 do 2,20 m (zalicry ć
5 0o/o p ow ier zchni uzytkowej )

- kondygnacji o wysokości powyżej 2,20 m

42.

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

.m2

.m2

43. 44.

4, związanych z udzięlaniem świadczęń zdrowotnych
w rozumieniu przepisów o działalności lecmiczej, ajęĘch
przez podmioty udzielające Ęch świadczeń
ogółęm,

w tym:
- kondygnacji o wysokości od 1,40 do 2,20 m (zaliczyć
5 0oń powierzchni uzytkowej )

- kondygnacji o wysokości powyżej 2,20 m

45. 46. 47

m2

2

m2

5. poznstaĘch ogółem, wĘm zajęte na prowadzenie
odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego
przez organizacje poĄrtku publicmego
w tym:
- kondygnacji o wysokości od 1,40 d,o 2,20 m {zaliczyć
50% powierzchni)

- kondygnacji o wysokości powyżej 2,20 m

48

m2

49 50.

2

,....,......... m2

D.3 BUDOWLE
1. budowle
(wartość. o którei mowa w Drzepisach o Dodatkach ]1

52. 53.
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dochodowych)
E. ŁACZNA KWOTA PODATKU

Kwota podatku*
Suma kwot z kol. D (naleĘ zaolł.ręlić do pełnych złotych)

54.

F. INFORMACJA O PRZEDMIOTACH ZWOLNIONYCH
(podać powierzchnię bądź wartość budowli przedmiotów zwolnionych oru przepis prawa - z jakiego tytułu
występuje zwolnienie)

G. OSWIADCZENIE I PODPIS SKŁADAJĄCEGO / OSOBY REPREZENTUJĄCEJ SKŁADAJĄCEGO
oświadczam. że nodane orzeze mnie dane §a zsodne z nrawda.

55. Imię 56, Nazwisko

57. Data wypełnienia (dzień - miesiąc - rok) 58. Podpis (pieczęć) składającego / osoby reprezentującej składającego

H. ADNOTACJE ORGANU PoDATKo\ilEGo
59. Uwagi organu podatkowego

60. Identyfikator przyjmującego formularz 6 l. Data i podpis przyjmującego formularz

*) Pouczenie:

W przypadku niewpłacenia w obowiązujących terminach i ratach kwoty podatku zpoz. 54lub wpłacenia jej
w niepełnej wysokości, niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie
zprzepisami ustawy zdnia 77 czerwca 1966r. opostępowaniu egzekucyjnym wadministracji (tekst jedn.:
Dz.U. z20l4 r.poz,1619 ze zm.),
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ZńącznikNr 3 do Uchwały Nr XII/53/20l5

Rady Gminy w Nowym Kawęczynie

z dnia9listopada 2015 r.

1.Numer Identyfikatora Podatkowego składającego deklarację
(NIP lub PESEL)

DR- 1 DEKLARACJA NA PODATEK ROLNY

na
Pod§tawa prewna : Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (tekstjedn.: Dz. U. z2013 r. poz. 1381; z2014 r. poz.40;2015 r. poz. l045 )
Skladający: Formtllarzprzeznaczony dla osób prawnych,jednostek organizacyjnych oraz społek nie mających osobowości prawnej będących
właścicielami gruntów, posiadaczami samoistnymi gruntów, uĄtkownikami wieczystymi gruntów, posiadaczami gruntów stanowiących
własność Skarbu Pństwa lub jednostki samorządu terytorialnego oraz dla osób firycznych będących wspołwłaścicielami lub
wspołposiadaczami z osobami prawnymi,bądżz innymijednostkami organizacyjnymi nieposiadającymi osobowości prawnej lub ze społkami
nieposiadającymi osobowości prawnej.
Termin skladania : Do 15 stycznia każdego roku podatkowego; w terminie 14 dni od zaistnienia okoliczności mających wpĘw na powstanie,
bądz wygaśnięcie obowiązku podatkowego lub zaistnieniazdarzsń mających wptyw na wysokość poda&u.
Miejsce qĘaQania: Wójt Gminy Nowy Kawęczyn właściwy ze względu na mieisce połoipnia gruntów.

A. MIEJSCE SKŁADANIA DEKLARACJI
3. Wójt Gminy Nowy Kawęczyn
Adres Nowy Kawęczyn32,96-1 15 Nowy Kawę§zyn, pow. skierniewicki

B. DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ (niepotrzebne skreślić)
* - dotyczy składającego deklarację niebędącego osobąflz;tczną
będącego osobąfizyazną

** - doĘczy składającego deklarację

B. 1 DANE IDENTYFIKACYJNE
4. Rodzaj składającego deklarację (za"naę7yć właściwą katkę)
o l. osoba fizvczna n 2. osoba prawna o 3. iednostka organizacvina o 4. soołka nie maiaca osohowości nramei
5. Rodzaj własności, posiadania (zaznaczyć lńŃciwą kratkę)
n 1. właściciel , n2. wspołwłaściciel (nieprowadzący gospodarstwaw całości), o3. wspołwłaściciel (prowadzący gospodarstwo w całości), o 4
posiadacz samoistny, o 5. wspołposiadacz samoistny, o 6. ułtkownik wieczysĘ,
o 7, współu4tkownik wieczysty, o 8. posiadacz zależny (np. dzierżawca\. o 9. wsoołoosiadacz, zależnv (nn rlz.ierżawaa\
6. Miejsce/a (adreVy) położenia przedmiotów opodatkowania oraz identyfikatorĄ działek ( Uwaga! Wykazuje się odrębnie dla kazdej
nieruchomości)

7. NumerĄ księgi wieczystej lub zbioru/ów dokumentów oraz nazwa sądu, w którym prowadzonajest księga wieczysta lub zbióidok1me,ltów
(Uwaga! Wykazuje się odrębnie dla kazdej nieruchomości)

8. Nazwa pełna* / Nazwisko, pierwsze imię, drugie imię**

9. Nazwa skócona* / imię ojca, imię matki ,data urodzenia (Uwaga! Wykazuje się tylko wówczas, gdy osobie fizycznej nie nadano nuńń
PESEL;**

l0. Identyfikator REGON* / Numer PESEL* *

B.2 A )RES SIEDZIBY* / ADRES ZAMIESZKĄNIA,,.*
l 1. Kraj 12. Wojewódżwo 13. Powiat
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l4. Gmina 15. Ulica 16. Numer domu / Numer lokalu

l7, Miejscowość 18. Kod pocźowy 19. Poczta

C" OKOLICZNO SCI POWODUJACE KONIECZNOSC ZŁOZENIA DEKLARACJI
20. Okoliczności (zaznaczyć właściwą kratkę)
n 1 deklaracia roczna n 2 korekta deklaracii rocznei

D. DANE DOTYCZACE PRZEDMIOTOW OPODATKOWANIA (włacznie ze zwolnionvmi)

Klasy
uĄtków

wynikające
z ewidencji

gruntów
i budynków

Powierzchnia sruntu w hektarac hfwcznvch

Liczba hęktarów
przeliczeniowyc

h

stawka z l ha
(przeliczeniow

ego lub
fizycznego)

w Zł, gr

Wymiar
podatku
rolnego
w zł,8r

Ogółem

Niepodlegające
przeliczeniu na ha

przeliczeniowe

Podlegające
przeliczeniu
na hektary

przeliczeniow
ę

Grunty orne

I

u
IIIa
IIIb
IVa
Ivb
v
vI
Ylz
Sady

I

II
IIIa
IIIb
IVa
Ivb
v
VI
YIz

UĘtki zielone

I

u
Iil
Iv
v
VI
YIz

Grunty rolne
zabudowane

I

II
IIIa
ilI
IIIb
IVa
Iv
Ivb
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v
VI
Ylz

Grunty pod
śtawrmi

a) zarybione
łososiem,

trocią,
głowacicą, palią

i n<frqo;Fm

b) zarybione
innymi

gatunkami ryb
niżw ooz- a

c) grunty pod
stawami

niezarvbionvmi

Rorvy
Grunty

zadrzewione
izawzeczone
polożone na

IIIl

I
II

IIIa
ill

IIIb
IVa
Iv
V
vI
YIz

Razem
( bez

zwolnięń)

E. INFORMACJA O PRZEDMIOTACH ZWOLNIONYCH
(podać rodzaj, klasę i powierzchnię gruntów zwolnionych orazprzepis prawa- z jakiego tytułu występuje
zrvolnienie)

F. ULGI W PODATKU ROLNYM OD GRUNTOW
l. z tytułu nabycia lub obięcia w zagospodarowanie gruntów
2. inwestycyine
3. górskie
4. inne
Razem

G. ŁĄCZNA I(WOTA PODATKU
Kwota podatku
Różnica kwot z D - F (należry zaokraslic do nełnvch złotvch )

H. OSWIADCZENIE I PODPIS SKŁADAJĄCEGO / OSOBY REPREZENTUJĄCEJ SKŁADAJĄCEGO
oświadczam, że podane przeze mnie dane sa zgodne z prawda.

21.Inię 22. Nazwisko

23. Data ,łypełnienia (dzień - miesiąc - rok) 24. Podpis (pieczęć) składającego / osoby reprezentującej składającego
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I. ADNOTACJE ORGANU PODATKOWEGO
23. Uwagi organu podatkowego

25. IdenĘfikator przyjmującego formularz 26.Data i podpis przyjmującego formularz

*) Pouczenie:

W przypadku niewpłacenia w obowiązujących terminach i ratach kwoty podatku lub wpłacenia jej
w niepełnej wysokości, niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia 5,tufu wykonawczego, zgodnie
zprzepisami ustawy zdnia 77 czetwca 1966r. postępowaniu egzekucyjnym wadministracji (tekst jedn.:
Dz. U. z 2014 t. poz. 1619 z późń. zm.).
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ZałącznikNr 4 do Uchwały Nr XII/53|2015

Rady Gminy wNowym Kawęcrynie

z dnja9 listopada 2015 r.

1. Numer Identyfikatora Podatkowego składającego deklaraclę
(NIP lub PESEL)

DL-1 DEKLARACJA NA PODATEK LEŚNY

na
Podstawa prawna: ustawa z dnia 30 pńdzierntka2)02 r. o podatku leśnym (Dz. U, z2013 r. poz, 465 ze zm.).
Skladający;Formularzprzeznaczonydlaosób prawnych,jednostekorganizaryjnychorazspołekniemającychosobowościprawnej
będących właścicielami lasów, posiadaczami samoistnymi lasów, uz},tkownikami wieczystymi lasów, posiadaczami lasów
stanowiących własnośó Skarbu Państ*a lubjednostki samorządu terytorialnego oraz dla osób fizycznych będących
wspołwłaścicielami lub wspołposiadaczami z osobami prawnymi, bądź z innymi jednostkami organizacyjnymi nieposiadającymi
osobowości prawnej lub z społkami nieposiadającymi osobowości prawnej..
Termin skladania: Do dnia 15 stycznia każdego roku podatkowego; w terminie 14 dni od zaistnienia okoliczności mających wpływ na powstanie, bądź
wygaśnięcie obowiązku podatkowego lub zaistrrieniazdarzeń mających wpĘw na wysokość podatku.
Mieisce skladania: wóit Gminv Nowv kaweczvn właściwv ze wzgledu na mieisce położenia lasu.

A. MIEJSCE SKŁADANIA DEKLARACJI
3. Wójt Gminy Nowy Kawęczyn
Adres Nowv Kaweczv n 32. 96- 1 15 Nowv Kaweczvn . pow. skierniewicki

B. DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ (niepotrzebne skreślió)
* - doĘczy składającego deklarację ni e będącego osobą firyczną ** - dotycry składającego deklarację
będacego osobą fizyczną
B.1 DANE IDENTYFIKACYJNE

4. Rodzaj składającego dek|uację (zaznaczyć włŃciwą katkę)
n 1.osobafizyczna o2,osobaprawna D3.jednostkaorganizacyjna a4. społkaniemającaosobowościprawnej

5. Rodzaj własności, posiadania ( zaznaczyć właściwą katkę)
a 1. właściciel o 2. wspołwłaściciel n 3. posiadacz samoistny n 4. wspołposiadacz samoistny o 5. uĄtkownik wiecąlĘ
n 6- wsoołużvtkownik wieczvstv a 7 . oosińacz za|eżłw {no. dzierżawca) n 8. wsnołoosiadasz zależnv (nn dz,ierżasvca\
6. Miejsce/a (adreVy) położenia lasu oraz idenĘfikator/y działek (Uwaga! Wykazuje się odrębnie dla kazdej nieruchomości)

7. NumerĄ księgi wieczystej lub zbiorr./ów dokumentów oraz nazwa sądu, w którym prowadzona jest księga wiecrysta lub zbiór dokumentów
(Uwaga! Wykazuje się odrębnie dla każdej nieruchomości)

8. Nazwa pełna* / Nazwisko, pierwsze imię, drugie imię**

9. Nazwa skócona* /Imię ojcą imię matki, data urodzenia (Uwaga! Wykazuje się tylko wówczas, gdy osobie fizycznej nie nadano numeru
PESEL; **

t0. Identyfikator REGON* / Numer PESEL*ł

B.2 ADRES SIEDZIBY* /ADRES ZAMIESZKAMA**
l 1. Kraj 12. Wojewodztwo l3. Powiat
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14. Gmina l5. Ulica 16. Nr domuAllr lokalu

17, Miejscowość 18. Kod pocztowy 19. Poczta

C. OKOLICZNOSCI POWODUJACE KONIECZNOSC ZŁOZENI A DEKLARACJI
20. Okoliczności (zaznaczyć właściwą katkę)
n 1. deklaracia roczra n 2. korekta deklaracii rocznei

D. DANE DOTYCZĄCE PRZEDMIOTOW OPODATKOWANIA (Uwaga! Wykazuiemy z dokładnością do 1 m kw.)
D. 1 Z WYJĄTKIEM ZWOLNIONYCH

Wyszczególnienie

powięrzchnia
w hektąrach
ftzycznych

Stawka
podatku

Podatek w zł, gr.

(rubr. 2 x rubr,3)

2 3 4

l. Lasy wchodzące w skład rezerwatów
przyrody i parków narodowych
2.Lasy pozostałę (nie wymienione
wli2)
3. Razem (w. 1-2) (naleĘ zaokłąglić do pełnych
złotvch)

E. INFORMACJA O PRZEDMIOTACH ZWOLNIONYCH
(podać powierzchnię zwolnionego lasu orazprzępis prawa - z jakiego tytułu występuje zwolnienie)

1..Lasy z drzewostanem w wieku do 40 lat, podać rok posadzęnia ( samosiewu) .. , .. . .. . .ha
2..Lasy wpisane indywidualnie do Ęestru zabytków .. . .. . ... ha
3. Użł,tki ekologiczne ..........ha
4. Innę zwolnięnia od podatku leśnego:
a),....,...,..,.
b)..............
c)..............
F. OSWIADCZENIE I PODPIS SKŁADAJĄCEGO / OSOBY REPREZENTUJĄCEJ SKŁADAJĄCEGO
oświadczam, że podane przeze mnie dane §ą zgodne z prawdą.

2l,Imię 22. Nazwisko

23. Data wypełnienia (dzień - miesiąc - rok) 24. Podpis (pieczęc) składającego / osoby reprezenfującej składającego

G. ADNOTACJE ORGANU PODATKOWEGO
25. Uwagi organu podatkowego

26. Identyfikator przy.jmującego formularz 27 . Data i podpis przyjmującego formularz

*) Pouczenie:

W przypadku nie wpłacenia w obowiązujących terminach i ratach kwoty podatku lub wpłacenia jej
w niepełnej wysokości , niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego zgodnie
zprzepisami ustawy zdnia 17 czenryca 1966roku o postępowaniu egzekucyjnym w administracji ( tekst jedn.
Dz, U. z 2014 r, poz.l6l9 ze zm. )
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