UCHWAŁA NR 133/2015
RADY MIASTA SIEMIANOWIC ŚLĄSKICH
z dnia 26 listopada 2015 r.
w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. l i art. 41 ust. l ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
0 samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2015 r., póz. 1515), art. 6 ust. 13 ustawy z dnia
1
12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych ) (tekst jednolity: Dz.U. z 2014 r., póz.
849 z późniejszymi zmianami), w związku z art. 6a ust. 11 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o
podatku rolnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2013 r., póz. 1381 z późniejszymi zmianami)
1 art. 6 ust. 9 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (tekst jednolity: Dz.U.
z 2013 r., póz. 465 z późniejszymi zmianami)
Rada Miasta Siemianowic Śląskich
uchwala:
§ 1. W zakresie wzorów informacji i deklaracji na podatek od nieruchomości:
1. określa się wzór informacji w sprawie podatku od nieruchomości (IN-1) stanowiący
załącznik Nr l do niniejszej uchwały;
2. określa się wzór deklaracji na podatek od nieruchomości (DN-1) stanowiący załącznik Nr
2 do niniejszej uchwały;
§ 2. W zakresie wzorów informacji i deklaracji na podatek rolny:
1. określa się wzór informacji w sprawie podatku rolnego (IR-1) stanowiący załącznik Nr 3 do
niniejszej uchwały;
2. określa się wzór deklaracji na podatek rolny (DR-1) stanowiący załącznik Nr 4 do
niniejszej uchwały;
§ 3. W zakresie wzorów informacji i deklaracji na podatek leśny:
1. określa się wzór informacji w sprawie podatku leśnego (IL-1) stanowiący załącznik Nr 5 do
niniejszej uchwały;
2. określa się wzór deklaracji na podatek leśny (DL-1) stanowiący załącznik Nr 6 do niniejszej
uchwały;
§ 4. Traci moc uchwała Nr 306/2012 Rady Miasta Siemianowic Śląskich z dnia 22 listopada
2012 roku w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych.
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Siemianowice Śląskie.
§ 6. Uchwała wchodzi wżycie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku
Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od l stycznia 2016 roku.
'^Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich: 1)
dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992 r. w sprawie ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów transportu
kombinowanego towarów między państwami członkowskimi (Dz.Urz. WE L 368 z 17.12.1992), 2) dyrektywy 1999/62/WE
z dnia 17 czerwca 1999 r. w sprawie pobierania opłat za użytkowania niektórych typów infrastruktury przez pojazdy
ciężarowe (Dz.Urz. WE L 187 z 20.07.1999). Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej, zamieszczone w
niniejszej ustawie - z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej - dotyczą ogłoszenia
tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej - wydanie specjalne.

A/;«r\mr' D«^«;O™„.,

§ 7. Podanie niniejszej uchwały do publicznej wiadomości nastąpi przez rozplakatowanie na
tablicach ogłoszeń, a także przez umieszczenie na stronie internetowej pod adresem
www.siemianowice.pl.

Przewodniczący Rady
Miasta Siemianowic

RADCA/PRAWNY

Id: 713E5274-5904-42EC-A89F-F433EA65D01C. Podpisany

Strona 2

POLA JASNE WYPEŁNIA PODATNIK. WYPEŁNIAĆ NA MASZYNIE, KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE, DUŻYMI DRUKOWANYMI LITERAMI, CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM

1. Identyfikator podatkowy «

2. Nr dokumentu
Załącznik N r l

do Uchwały Rady Miasla Siemianowic Śląskich
Nr 133/2015 z dnia 26 listopada 2015 roku

IN-1

INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI
3. Rok

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity: Dz.U. z 2014r, póz. 849 z późniejszymi zmianami)
Formularz przeznaczony dŁa osób fizycznych będącychw^aścicielami nieruchomości lub obiektów budowlanych, posiadaczami samoistnymi nieruchomość
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.

Składający:
Termin składania:

W terminie 14 dni od zaistnienia okoliczności mających wpływ na powstanie (wygaśnięcie) obowiązku podatkowego lub mających wpływ na wysokość
opodatkowania

Miejsce składania:

Organ podatkowy właściwy ze względu na miejsce położenia przedmiotu opodatkowania.

A. MIEJSCE SKŁADANIA INFORMACJI
4. Nazwa i adres siedziby organu podatkowego:
PREZYDENT MIASTA SIEMIANOWICE ŚLĄSKIE
UL. JANA PAWŁA II 10
41-100 SIEMIANOWICE ŚLĄSKIE

B. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA INFORMACJI
Podatnik ma obowiązek złożenia wraz z korektą informacji pisemnego uzasadnienia przyczyny korekty - art. 81 ustawy Ordynacja podatkowa.

5. Okoliczności powodujące obowiązek złożenia informacji (zaznaczyć właściwy kwadrat):
Q 2. korekta uprzednio złożonej informacji

G 1. informacja składana po raz pierwszy

C. PODMIOT ZOBOWIĄZANY DO ZŁOŻENIA INFORMACJI
6. Rodzaj własności, posiadania (zaznaczyć właściwy kwadrat):
Q] 1. właściciel []] 2. współwłaściciel Q 3. posiadacz samoistny n 4. współposiadacz samoistny [J 5. użytkownik wieczysty
6. współużytkownik wieczysty Q 7. posiadacz zależny (np. dzierżawca, najemca) Q 8. współposiadacz zależny (np. dzierżawca najemca)

D. DANE PODATNIKA
D.l. DANE O NIERUCHOMOŚCIACH I OBIEKTACH BUDOWLANYCH

7. Miejsce/a (adres/y) położenia przedmiotów opodatkowania oraz identyfikator/y działek, budynków, lokali (Uwaga! Wykazuje się
odrębnie dla każdej nieruchomości).

8. Numer/y księgi wieczystej lub zbioru/ów dokumentów oraz nazwa sądu, w którym prowadzona jest księga wieczysta lub zbiór
dokumentów (Uwaga! Wykazuje się odrębnie dla każdej nieruchomości).

D.2. DANE IDENTYFIKACYJNE
9. Nazwisko, pierwsze imię, drugie imię
10. Identyfikator REGON (jeżeli został nadany)
12. Data urodzenia (dzień - miesiąc - rok)

11. Numer PESEL
13. Imię ojca

14. Imię matki

D.3. ADRES ZAMIESZKANIA
15. Kraj

18. Gmina

16. Województwo

17. Powiat

19. Ulica

22. Miejscowość

20. Nr domu
23. Kod pocztowy

21. Nr lokalu

24. Poczta

E. DANE DOTYCZĄCE PRZEDMIOTÓW OPODATKOWANIA NIEPODLEGAJĄCY CH ZWOLNIENIU
Podstawił opodatkowania
w m1 / ha

E.l P OWIERZCHNIA GRUNTÓW
1. związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób
zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków
2. pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi
jezior i zbiorników sztucznych "
3. pozostałych, w ty m zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku
publicznego przez organizacje pożytku publicznego
4. niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o którym mowa w ustawie z dnia
9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz.U. póz. 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 lat, a w tym
czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego

25.

nr

26.

ha

27.

m-

28.

nr

' ' [dentyfikatorem podatkowym jest a) numer PESEL - w przypadku podatników będących osobami fizycznymi objętymi rejestrem PEStiL n tęp ro wadzących działalności gospodarczej
lub mebędących zarejestrowanymi podatnikami podatku od towarów i usług, b) NlP-w przypadku pozostałych podmiotów podlegających obowiązkowi ewidencyjnemu
2) Należy podać z dokładnością do czterech miejsc po przecinku

__

l f 2
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Podstawa opodatkowania

3
E.2F•O WIERZCHNIA BUDYNKÓW LUB ICH CZĘŚCI )

w ni'
29.

1. mieszkalnych - ogółem

wtym
kondygnacji

m2

30.

- od 1,40 m do 2,20 m

m2

(zaliczyć 50% powierzchni)
31.

- powyżej 2,20 m

m2

o wysokości:

•^ oraz od budynków mieszkalnych
2. związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej

32.

m2

lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej - ogółem
wtym
kondygnacji

33.

-od 1,40 m do 2,20 m

m2

(zaliczyć 50% powierzchni)

34.

- powyżej 2,20 m

nr

o wysokości:
3. zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym

35.

m-

materiałem siewnym - ogółem
wtym
kondygnacji

36.

- od 1,40 m do 2,20 m

m2

(zaliczyć 50% powierzchni)
37.

- powyżej 2,20 m

2

ni

o wysokości:
4. związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności 38.

m2

leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń - ogółem
wtym
kondygnacji

39.

-od 1,40 m do 2,20 m

m2

(zaliczyć 50% powierzchni)
40.

- powyżej 2,20 m

m2

o wysokości:
. pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku

41.

m2

publicznego przez organizacje pożytku publicznego - ogółem
wtym
kondygnacji

42.

- od 1,40 m do 2,20 m

m-

(zaliczyć 50% powierzchni)
• powyżej 2,20 m

43.

m2

o wysokości:

E.3 WARTOŚĆ BUDOWLI LUB ICH CZĘŚCI ZWIĄZANYCH
Z PROWADZENIEM DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Podstawa opodatkowania
wzh<>
14.

budowle

Zł.

F. INFORMACJA O ZWOLNIENIACH PODATKOWYCH OD PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI
15. Podać powierzchnię gruntów, budynków bądź wartość budowli przedmiotów zwolnionych oraz przepis prawa — z jakiego tytułu
występuje zwolnienie.

-*

G. OS WIADCZENIE I PODPIS PODATNIKA / OSOBY REPREZENTUJĄCEJ PODATNIKA
Oś wiadi;zam, że są mi znane przepisy Kodeksu karnego skarbowego o odpowiedzialności za podanie danych niezgodnych z rzeczywistością.
Ł ł6. Imię
47. Nazwisko

t 8. Data wypełnienia informacji (dzień - miesiąc - rok)

49. Podpis (pieczęć) podatnika / osoby reprezentującej podatnika"

H. ADNOTACJE ORGANU PODATKOWEGO
50. Uwagi organu podatkowego
51. Data (dzień - miesiąc - rok)

52. Podpis przyjmującego formularz

-1' Do powierzchni użytkowej budynku lub jego części należy zaliczyć powierzchnie mierzoną, po wewnętrznej długości ścian na wszystkich kondygnacjach, z
wyjątkiem powierzchni klatek schodowych oraz s/ybów dźwigowych. Za kondygnację uważa się również garaże podziemne, piwnice, sutereny i poddasza użytkowe.
-1) Zgodnie z an 63 § I ustawy z dnia 29 sierpnia 1097 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: D z L' z 20!5r, póz. 613 z późniejszymi zmianami), podstawy
opodatkowania, kwoty podatków, odsetki za zwłokę, opłaty prołongacyjne. oprocentowanie nadpłat oraz wynagrodzenia przysługujące płatnikom 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
pełn
pełnych złotych
5) Niepotrzebne skreślić.
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1. Identyfikator podatkowy "

2. N r dokumentu
Załącznik Nr 2
do Uchwały Rady Miasta Siemianowic Śląskich
Nr 133/2015 z dnia 26 lislopada 2015 roku

DN-1

DEKLARACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI
3. Rok

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 12 stycznia I991r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity: Dz.LJ. z 20!4r, póz. 849 z późniejszymi zmianami)

Składający;

Formulare przeznaczony d!a osób prawnych, jednostek organizacyjnych oraz spółek niemających 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 osób fizycznych będących współwłaścicielami lub współposiadaczami z osobami prawnymi, bądź z innymi jednostkami'
organizacyjnymi nieposiadającynu osobowości prawnej lub ze spółkami nieposiadającymi osobowości prawnej, z wyjątkiem osób fizycznych tworzącycl
wspólnotę mieszkaniową.

T

tł H "

Dodnia31 stycznia każdego roku podatkowego lub w terminie 14 dni od zaistnienia okoliczności mających wpływ na powstanie (wygaśnięcie) obowiązku
podatkowego lub mających wpływ na wysokość opodatkowania.

Miejsce składania:

Organ podatkowy właściwy ze względu na miejsce położenia przedmiotu opodatkowania

A. MIEJSCE SKŁADANIA DEKLARACJI
4. Nazwa i adres siedziby organu podatkowego:
PREZYDENT MIASTA SIEMIANOWICE ŚLĄSKIE
UL. JANA PAWŁA II 10
41-100 SIEMIANOWICE ŚLĄSKIE

B. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI
Podatnik ma obowiązek ziożenia wraz z korektą deklaracji pisemnego uzasadnienia przyczyny korekty ~art. 81 ustawy Ordynacja podatkowa.
S. Okoliczności powodujące obowiązek złożenia deklaracji (zaznaczyć właściwy kwadrat):
Q 1. deklaracja roczna

Q 2. korekta deklaracji rocznej od miesiąca

_

roku

C. PODMIOT ZOBOWIĄZANY DO ZŁOŻENIA DEKLARACJI
6. Rodzaj własności, posiadania (zaznaczyć właściwy kwadrat):
l [ 1. właściciel j l 2. współwłaściciel ( ] 3. posiadacz samoistny Q 4. współposiadacz samoistny | | 5. użytkownik wieczysty
) 6. współużytkownik wieczysty Q 7. posiadacz zależny (np. dzierżawca, najemca) Q 8. współposiadacz zależny (np. dzierżawca, najemca)

D. DANE PODATNIKA
* - dotyczy podatnika niebędącego osobą fizyczną

* - dotyczy podatnika będącego osobą fizyczną

D.l. DANE IDENTYFIKACYJNE
7. Rodzaj podatnika (zaznaczyć właściwy kwadrat):
[ | 1 . osoba fizyczna

j ] 2. osoba prawna

| | 3. jednostka organizacyjna, w tym spółka, nieposiadająca osobowości prawnej

8. Nazwa pełna * / Nazwisko **

"i
9. Nazwa skrócona * / Pierwsze imię, drugie imię "

10. Identyfikator REGON (jeżeli został nadany)

11. Numer PESEL "

D.2. ADRES SIEDZIBY * / ADRES ZAMIESZKANIA **
12. Kraj

13. Województwo

14. Powiat

j
15. Gmina

16. Ulica

17. Nr do

19. Miejscowość

20. Kod pocztowy

l

21. Poczta

!

Identyfikatorem podatkowym jest a) numer P ES K L - w przypadku podatników będących osobami fizycznymi objętymi rejestrem PEStL n ispro wadzących działalności gospodarczej
lub niebedących zarejestrowanymi podatnikami podatku od towarów i usług; b) N1F - w przypadku pozostałych podmiotów podlegających obowiązkowi ewidencyjnemu

DVI
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E. DANE DOTYCZĄCE PRZEDMIOTÓW OPODATKOWANIA NIEPODLEGAJĄCYCH ZWOLNIENIU
Podstawa opodatkowania
w m1 / ha

E. 1 POWIERZCHNIA GRUNTÓW
22.

1. związanych z prowadzeniem działalności gospodarcze,
bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidenc. i
gruntów i budynków

23.

2. pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami
powierzchniowymi
płynącymi
jezior
i
zbiorników i
sztucznych"
b, pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej
statutowej działalności pożytku publicznego przez
organizacje pożytku publicznego

24.

m

'•

»

ha

28.

i
;30.

m2

1

?

32.

4. niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o którym mowa v p
ustawie z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz.U, póz. 1777),
położonych
na
terenach,
dla
których
miejscowy
pła
zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie po
zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeni
mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dni
wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłyną
okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie
przepisami prawa budowlanego

LUB ICH CZĘŚCP>

5

29.

j

E.,1 POWIERZCHNIA BUDYNKÓW

»
27.

26.

25.

,

Kwota podatku
zL.gr.

Stawka podatku
zh.gr.

33.

m2

•>

5

Podstawa opodatkowania

Stawka podatku

w m*

zł., g r.

34.

Kwota podatku

zL, gr.

35.

36.

1. mieszkalnych - ogółem
m!

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

m

2

38.

m1

2. związanych z prowadzeniem działalności gospodarcze]
oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na
prowadzenie działalności gospodarczej - ogółem
l- od 1,40 m do 2,20 m
w tym
(zaliczyć 50% powierzchni)
kondygnacji - powyżej 2,20 m
o wysokości:

39.

40.

41.

m2
42.

i

5

m'

43.

m2

3. zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w
zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym ogółem
-od 1,40 m do 2,20 m
w tvm
(zaliczyć 50% powierzchni)
kondygnacji - powyżej 2,20 m
o wysokości:

44.

46.

45.

m2

•>

5

7.

m2.
8.

ni2i

4. związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w
ozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych
przez podmioty udzielające tych świadczeń - ogółem
j- od 1,40 m do 2,20 m
! (zaliczyć 50% powierzchni)
kondygnacji :- powyżej 2,20 m
o wysokości: '

9.

51.

>0.

m2

t

5

!2.

m!
53.

. pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej
tatutowej działalności pożytku publicznego
przez
rganizacje pożytku publicznego - ogółem
i- od 1,40 m do 2,20 m
w tvm
• (zaliczyć 50% powierzchni)
kondygnacji •- powyżej 2,20 m
o wysokości:

»

9

37.

.4.

nr
i 5.

m2.

: 7.

J 8.

. !6.

?

5

rrr
in:

2) Nale/y podać z dokładnością do czterech miejsc po pr/ecinku.
3) Do powierzchni użytkowej budynku lub jego cz?ści należy zaliczyć powierzchni? mierzoną, po wewnętrznej długości ścian na wszystkich kondygnacjach, 2 wyjątkiem
powierzchni klatek schodowych oraz szybów dźwigowych. Za kontKgnacjr; uważa si? również garaże podziemne, piwnice, sutereny i poddasza użytkowe.
2 -l
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E.:! WARTOŚĆ

BUDOWLI LUB ICH
CZĘŚCI ZWIĄZANYCH Z
PROWADZENIEM DZIAŁALNOŚCI
GOSPODARCZEJ

Kwota podatku

Stawka podatku

Podstawa opodatkowania

zł., gr.

w zł.

60.

59.

61.

1. budowle
zł.

j

F. ŁĄCZNA KWOTA PODATKU

62.

Kwota podatku (w pełnych złotych***)
*** Niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie ł przepisami
ustawy z dnia 17 czerwca 1966 roku o postępowaniu egzekucyjnym w administracji

•t

|G. INFORMACJA O ZWOLNIENIACH PODATKOWYCH OD PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI
63. Podać powierzchnię gruntów, budynków bądź wartość budowli przedmiotów zwolnionych oraz przepis prawa - z jakiego tytułu
występuje zwolnienie.

H. DANE O GRUNTACH, BUDYNKACH I BUDOWLACH PODLEGAJĄCYCH OPODATKOWANIU
- identyfikatory geodezyjne wykazuje się, jeżeli zostały nadane
H. 1. GRUNTY
Lp.

Położenie nieruchomości

NrKW

Tytuł

Nr działek

prawny

Powierzchnia
gruntów w m'

-i

'

RAZEM
DN-1
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—
——
•
H.2. BUDYNKI
Lp.

Położenie nieruchomości

.

^'

.

NrKW

.

'

.

• • . . • . . - . . . . ,

wykazuje się odrębnie dla każdego budynku lub lokalu
Budynek (nr geodezyjny) lub lokal
Powierzchnia użytkowa w nf

Tytuł
prawny

RAZEM

H.3. BUDOWLE
Lp.

Położenie budowli

Nazwa budowli

Tytuł
prawny

Wartość budowli
zł., gr.

RAZEM (z dokładnością do l zł.)

I. OŚWIADCZENIE I PODPIS PODATNIKA / OSOBY REPREZENTUJĄCEJ PODATNIKA
Oświadczam, że są mi znane przepisy Kodeksu karnego skarbowego o odpowiedzialności za podanie danych niezgodnych z rzeczywistością.
64. Imię
[65. Nazwisko

66. Data wypełnienia deklaracji (dzień — miesiąc — rok)

67. Podpis (pieczęćfaodatnika /osoby reprezentującej podatnika*

Nr telefonu

J. ADNOTACJE ORGANU PODATKOWEGO
68. Uwagi organu podatkowego

69. Data (dzień — miesiąc - rok)

70. Podpis przyjmującego formularz

4) \iepotreebne skreślić
I Podatnicy są zobowiązani:
l J składać w terminie do dnia 31 stycznia, organowi podatkowemu właściwemu ze względu na miejsce położenia przedmiotów opodatkowania
deklaracje na podatek od nieruchomości na dany rok podatkowy, sporządzone na formularzu według ustalonego wzoru, a jeżeli obowiązek podatkowy
powstał po tym dniu — w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku
2) odpowiednio skorygować deklaracje w razie zaistnienia zdarzenia mającego wpływ na wysokość opodatkowania w danym roku podatkowym w
terminie 14 dni od dnia zaistnienia tego zdarzenia
3) wpłacać obliczony w deklaracji podatek od nieruchomości - bez wezwania - na rachunek budżetu właściwej gminy, w ratach proporcjonalnych do
czasu trwania obowiązku podatkowego, w terminie do dnia 15 każdego miesiąca, a za styczeń do dnia 31 stycznia.
ING Bank Śląski S.A. Oddział w Katowicach-96 1050 1214 1000001001505823
II. Obowiązek składania deklaracji na podatek od nieruchomości dotyczy również podatników korzystających ze zwolnień.
DVI

Id: 713E5274-5904-42EC-A89F-F433EA65D01C. Podpisany

4

4

Strona 8

POLA JASNE WYPEŁNIA PODATNIK. WYPEŁNIAĆ NA MASZYNIE, KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE, DUŻYMI DRUKOWANYMI LITERAMI, CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLORŁM

2. Nr dokumentu

1. Identyfikator podatkowy «

Załącznik Nr 3

do Uchwały Rady Miasta Siemianowic Śląskich
Nr 133/2015 z dnia 26 listopada 2015 roku

IR-1

INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU ROLNEGO
3. Rok

!Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 15 listopada 1984r. o podatku rolnym (tekst jednolity-: Dz.U. z 2Gl3r.> póz. 1381 z późniejszymi zmianami)

ioj i i •
•
J"rO'-

Formularz przeznaczony dla osób fizycznych będących właścicielami gruntów, posiadaczami samoistnymi gruntów, użytkownikami wieczystymi gruntów
nnctaHarT^mi tmtntAu; ctnnnw/ifirvr,h włfł.^n

T

^'
' ^ d™ °d zaistnienia okoliczności mających wpływ na powstanie (wygaśnięcie) obowiązku podatkowego lub mających wpływ na wysokość
opodatkowania.
termill e

' -kł Ha '

Miejsce składania:

Organ podatkowy właściwy ze wzuledu na miejsce położenia przedmiotu opodatkowania.

A. M IEJSCE SKŁADANIA INFORMACJI
4. Nazwa i adres siedziby organu podatkowego:
PREZYDENT MIASTA SIEMIANOWICE ŚLĄSKIE
UL. JAN A PAWŁA II 10
41-100 SIEMIANOWICE ŚLĄSKIE

B. O BOWIĄZEK ZŁOŻENIA INFORMACJI
Podatnik ma obowiązek złożenia wraz z korektą informacji pisemnego uzasadnienia przyczyny korekty -art. 81 ustawy Ordynacja podatkowa.

5. Okoliczności powodujące obowiązek złożenia informacji (zaznaczyć właściwy kwadrat):
Q 1. informacja składana po raz pierwszy

Q 2. korekta uprzednio złożonej informacji

C.P()DMIOT ZOBOWIĄZANY DO ZŁOŻENIA INFORMACJI
6. Rodzaj własności, posiadania (zaznaczyć właściwy kwadrat):
Q 1. właściciel [J 2. współwłaściciel Q 3. posiadacz samoistny Q 4. współposiadacz samoistny Q 5. użytkownik wieczysty
Q 6. współużytkownik wieczysty Q 7. posiadacz zależny (np. dzierżawca, najemca) G 8. współposiadacz zależny (np. dzierżawca, najemca)

D. DANE PODATNIKA
D.l.I)ANE O NIERUCHOMOŚCIACH ROLNYCH
7. Miejsce/a (adres/y) położenia przedmiotów opodatkowania oraz identyfikator/y działek. (Uwaga! Wykazuje się odrębnie dla każdej
nieruchomości).

8. Numer/y księgi wieczystej lub zbioru/ów dokumentów oraz nazwa sądu, w którym prowadzona jest księga wieczysta lub zbió7
dokumentów (Uwaga! Wykazuje się odrębnie dla każdej nieruchomości).

-<

D.2. DANE IDENTYFIKACYJNE
9. Nazwisko, pierwsze imię, drugie imię
10. Identyfikator REGON (jeżeli został nadany)
12. Data urodzenia (dzień - miesiąc - rok)

11. Numer PESEL
13. Imię ojca

14. Imię matki

D.3. ADRES ZAMIESZKANIA
15. Kraj
18. Gmina

16. Województwo

17. Powiat

19. UNca

22. Miejscowość

20. Nr domu
23. Kod pocztowy

21. Nr lokalu

24. Poczta

Identyfikatorem podatkowy rn jest a) numer PESEL - w przypadku podatników będących osobami fizycznymi objętymi lejestrem PESEL mtiprowadzących działalności gospodarczej
lub mebedących zarejestrowanymi podatnikami podatku od towarów i usług; b) N l P - w przypadku pozostałych podmiotów podlegających obowiązkowi ewidencyjnemu.
IR-1
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E. DANE DOTYCZĄCE UŻYTKÓW ROLNYCH STANOWIĄCYCH GOSPODARSTWO ROLNE
- NIEPODLEGAJĄCYCH ŻWOLNIENRJ (należy podać z dokładnością do czterech miejsc po przecinku)

E.l.(jRUNTYORNE
Powierzchnia

II

1

Klasa użytków rolnych
25.

_[_

IVa

IVb

29.

ha

hal

E.2. ł,ĄKI I PASTWISKA

30.

ha

ha

ha

^

Klasa użytków rolnych
Powierzchnia

lllb
28.

27.

ha

w ha

.

Ula

26.

1

J

|

33.

(32.

31.

ha

ha'

w ha

IV

III

II

34.

ha j

ha

E.3. SADY
Klasa użytków rolnych

l

Powierzchnia

36.

w ha

E.4. POZOSTAŁE DANE DOTYCZĄCE UŻYTKÓW ROLNYCH STANOWIĄCYCH
GOSPODARSTWO ROLNE - NIEPODLEGAJĄCYCH ZWOLNIENIU
41. Podać rodzaj, klasę i powierzchnię gruntów.

F. DANE DOTYCZĄCE UŻYTKÓW ROLNYCH NIESTANOWIĄCYCH GOSPODARSTWA ROLNEGO
- NIEPODLEGAJĄCYCH ZWOLNIENIU (należy podać z dokładnością do czterech miejsc po przecinku)
Powierzchnia w ha

42

'

G. INFORMACJA O ZWOLNIENIACH I ULGACH PODATKOWYCH W PODATKU ROLNYM
(należy podać z dokładnością do czterech miejsc po przecinku)
i

43. Podać rodzaj, klasę i powierzchnię gruntów zwolnionych oraz przepis prawa - z jakiego tytułu występuje zwolnienie.

H. OŚWIADCZENIE I PODPIS PODATNIKA / OSOBY REPREZENTUJĄCEJ PODATNIKA
Oświadczam, że są mi znane przepisy Kodeksu karnego skarbowego o odpowiedzialności za podanie danych niezgodnych z rzeczywistością.
44. Imię
45. Nazwisko
46. Data wypełnienia informacji (dzień - miesiąc - rok)

47. Podpis (pieczęć) podatnika / osoby reprezentującej podatnika11

I. ADNOTACJE ORGANU PODATKOWEGO
48. Uwagi organu podatkowego

49. Data (dzień - miesiąc - rok)

50. Podpis przyjmującego formularz

~) Niepotrzebne skreślić.
IR-1
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1. Identyfikator podatkowy '>

2. Nr dokumentu
Załącznik Nr 4
do Uchwały Rady Miasta Siemianowic Śląskich
Nr m/2015 z dnia 26 listopada 2015 roiu____^

DR-1

DEKLARACJA NA PODATEK ROLNY
3. Rok

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 15 listopada 1984r. o podatku rolnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2013r., póz. 1381 z późniejszymi zmianami)

Składający.

Fonnulara przeznaczony dla osób prawnych, jednostekjyganizacyjnych oraz spółek niemających osobowości prawnej będących właścicielami gruntów,
posiadaczami samoistnymi gruntów, użytkownikami ^czystymi gruntów, posiadaczami gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki
samoraądu terytorialnego oraz dla osób fizycznych będących współwłaścicielami lub wspóiposiadaczami z osobami prawnymi lub z jednostkami
organizacyjnymi, w tym spółkami nieposiadającymi osobowości prawnej.

^° *1*a '^ st>'czn'a każdego roku podatkowego lub w terminie 14 dni od zaistnienia okoliczności mających wpływ na powstanie (wygaśniecie) obowiązku
podatkowego lub mających wpływ na wysokość opodatkowania
Miejsce składania: Organ podatkowy właściwy ze względu na miejsce położenia przedmiotu opodatkowania

T

'

A. MIEJSCE SKŁADANIA DEKLARACJI
4. Nazwa i adres siedziby organu podatkowego:
PREZYDENT MIASTA SIEMIANOWICE ŚLĄSKIE
UL. JANA PAWŁA II 10
41-100 SIEMIANOWICE ŚLĄSKIE

B. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI

Podatnik ma obowiązek złożenia wraz z korektą deklaracji pisemnego uzasadnienia przyczyny korekty -art 81 ustawy Ordynacja podatkowa.
5. Okoliczności powodujące obowiązek złożenia deklaracji (zaznaczyć właściwy kwadrat):
Q 1. deklaracja roczna

Q 2. korekta deklaracji rocznej od miesiąca

roku

C. PODMIOT ZOBOWIĄZANY DO ZŁOŻENIA DEKLARACJI
6. Rodzaj własności, posiadania (zaznaczyć właściwy kwadrat):

Q 1. właściciel Q 2. współwłaściciel Q 3. posiadacz samoistny O 4. współposiadacz samoistny Q] 5. użytkownik wieczysty
6. współużytkownik wieczysty Q 7. posiadacz zależny (np. dzierżawca, najemca) Q 8. współposiadacz zależny (np. dzierżawca, najemca)

D. DANE PODATNIKA

- dotyczy podatnika niebgdącego osobą fizyczną

D.l. DANE O NIERUCHOMOŚCIACH ROLNYCH

- dotyczy podatnika będącego osobą fizyczną

7. Miejsce/a (adres/y) położenia przedmiotów opodatkowania oraz identyfikator/y działek (Uwaga! Wykazuje się odrębnie dla każdej
nieruchomości).

8. Numer/y księgi wieczystej lub zbioru/ów dokumentów oraz nazwa sądu, w którym prowadzona jest księga wieczysta lub zbiór
dokumentów (Uwaga! Wykazuje się odrębnie dla każdej nieruchomości).

D.2. DANE IDENTYFIKACYJNE

9. Rodzaj podatnika (zaznaczyć właściwy kwadrat):
[] 1. osoba fizyczna

Q 2. osoba prawna

Q 3. jednostka organizacyjna, w tym spółka, nieposiadająca osobowości prawnej

10. Nazwa pełna * / Nazwisko **
11. Nazwa skrócona * / Pierwsze imię, drugie imię **
12. Identyfikator REGON (jeżeli został nadany)

13. Numer PESEL **

D.3. ADRES SIEDZIBY * / ADRES ZAMIESZKANIA **
14. Kraj

15. Województwo

17. Gmina

•»

16. Powiat

18. Ulica

19. Nrdomu
22. Kod pocztowy

21. Miejscowość

]

20. Nrlokalu

23. Poczta

E. DANE DOTYCZĄCE UŻYTKÓW ROLNYCH STANOWIĄCYCH GOSPODARSTWO ROLNE
- NIEPODLEGAJĄCYCH ZWOLNIENIU (należy podać z dokładnością do czterech miejsc po przecinku)

E. 1. GRUNTY ORNE
Klasa użytków 1
rolnych

1
II
Ula
lllb
IVa
IVb

|

]".

Powierzchnia w ha
a

27
M

j

33

J$
39

Przelicznik

b

Powierzchnia w ha przeliczeniowych
26.

c

ha

2£.

ha

28.

29.

ha

31.

32.

ha

ha

34.

35.

ha

ha

37.

38.

ha

ha

40.

41.

ha

ha

ha

' ) Identyfikatorem podatkowym jest a) numer I'£SE1. - w przypadku podatników będących osobami fizycznymi objętymi rejestrem PESCL meprowadzącycri działalności gospodarczej
lub mebedący ch zarejestrowanymi podatnikami podatku od towarów i usłuy, b) VIP - w przypadku pozostałych podmiotów podlegających obowiązkowi ewidencyjnemu
DR-1
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E.2.I,ĄKI I PASTWISKA
42.
1
45.
II
«*•
III
IV

43.

44.

46.

47.

ha

49.

50-

ha

52.

53-

56-

ha
ha

51-

ha
ha

ha

.

ha

E.3. S;ADY

i
u

54.

* ha

;55.

57.

ha

58.

59-

ha

61.

62.

ha

60.

III, Ula
lllb
IV, IVa

63.

|Vb

i '

ha

64.

65.

67.

68.

70.

71.

ha

66.

ha

69

ha

ha

ha
ha

ha

E.4. 1'OZOSTAŁE DANE DOTYCZĄCE UŻYTKÓW ROLNYCH STANOWIĄCYCH
(5OSPODARSTWO ROLNE - NIEPODLEGAJĄCYCH ZWOLNIENIU
Przelicznik
b

Powierzchnia w ha

Rodzaj i klasa

a

użytków rolnych

Powierzchnia w ha przeliczeniowych
c

72.

73.

ha

74.

«.

76.

77.

ha

78.

73.

80.

81.

ha

82.

83

-

ha

84.

85.

ha

86.

«7.

ha

ha
ha

E.5. Ł,\CZNA POWIERZCHNIA UŻYTKÓW ROLNYCH STANOWIĄCYCH GOSPODARSTWO ROLNE
88. Powierzchnia w ha (suma z części E. 1 do E. 4 koi. a)

89. Powierzchnia w ha przeliczeniowych (suma z części E.1 do E. 4 koi. c)

ha

!

ha

F. ŁĄ<ZZNA KWOTA PODATKU OD GOSPODARSTW ROLNYCH
*** -niniej sza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 1 7 czerwca 1966 roku o postępowaniu egzekucyjnym w administracji
91. Stawka podatku
90. Łączna powierzchnia w ha przeliczeniowych
92. Kwota podatku (w pełnych złotych***)

G. DA NE DOTYCZĄCE UŻYTKÓW ROLNYCH NIESTANOWIĄCYCH GOSPODARSTWA ROLNEGO
-NI EPODLEGAJĄCYCH ZWOLNIENIU (należy podać z dokładnością do czterech miejsc po przecinku)
*** -niniej za deklaracja stanowi podstawę do uy stawienia tytułu wykonawczego, zgodnie z przepisami ustawy 2 dnia 17 czerwca 1966 roku o postępowaniu egzekucyjnym w administracji
93. Łączna powierzchnia w ha
94. Stawka podatku
35. Kwota podatku (w pełnych złotych***}

H. INFORMACJA O ZWOLNIENIACH I ULGACH PODATKOWYCH W PODATKU ROLNYM
(należy podać z dokładnością do czterech miejsc po przecinku)
96. Podać rodzaj, klasę i powierzchnię gruntów zwolnionych oraz przepis prawa - z jakiego tytułu występuje zwolnienie.

I. OŚWIADCZENIE I PODPIS PODATNIKA / OSOBY REPREZENTUJĄCEJ PODATNIKA

Oświadczam, że są mi znane przepisy Kodeksu karnego skarbowego o odpowiedzialności za podanie danych niezgodnych z rzeczywistością.
97. Imię
98. Nazwisko
99. Data wypełnienia deklaracji (dzień - miesiąc - rok)

100. Podpis (pieczęć) podatnika / osoby reprezentującej podatnika21

J. ADNOTACJE ORGANU PODATKOWEGO
101. Uwagi organu podatkowego

102. Data (dzień - miesiąc - rok)

103. Podpis przyjmującego formularz

2) \'i e potrzeb 11 e skreślić

DR-I
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1. Identyfikator podatkowy "

2. Nr dokumentu
Załącznik Nr 5
do Uchwały Rady Miasta Siemianowic Śląskich
Nr m/2015 z dnia 26 listopada 2015 roku

IŁ-1

INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU LEŚNEGO
3. Rok

'Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2013r., póz. 465 z późniejszymi zmianami)

;

Formularz przeznaczony dla osób fizycznych będących właścicielami lasów, posiadaczami samoistnymi lasów, użytkownikami wieczystymi iasów,
posiadaczami lasów stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu teiytorialnego.

.

un składam*

W terminie 14 dni od zaistnienia okoliczności mających wpłvw na powstanie (wygaśniecie) obowiązku podatkowego lub mających wpływ na wysokość
_

opodatkowania

Mię jsce składania:

Organ podatkowy właściwy ze wzglgdu_na_m_iej sce położenia przedm Jotu opodatkowani a.

A. MIEJSCE SKŁADANIA INFORMACJI
4. Nazwa i adres siedziby organu podatkowego:
PREZYDENT MIASTA SIEMIANOWICE ŚLĄSKIE
UL. JANA PAWŁA II10
41-100 SIEMIANOWICE ŚLĄSKIE

B. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA INFORMACJI
Podatnik ma obowązek złożenia wraz z korektą informacji pisemnego uzasadnienia przyczyny korekty - art. 81 ustawy Ordynacja podatkowa.
5. Okoliczności powodujące obowiązek złożenia informacji (zaznaczyć właściwy kwadrat):
Q 1. informacja składana po raz pierwszy

Q 2. korekta uprzednio złożonej informacji

C. PODMIOT ZOBOWIĄZANY DO ZŁOŻENIA INFORMACJI
6. Rodzaj własności, posiadania (zaznaczyć właściwy kwadrat):
Q 1. właściciel Q] 2. współwłaściciel Q 3. posiadacz samoistny Q 4. współposiadacz samoistny Q 5. użytkownik wieczysty
6. współużytkownik wieczysty Q 7. posiadacz zależny (np. dzierżawca, najemca) Q 8. współposiadacz zależny (np. dzierżawca, najemca)

ID. DANE PODATNIKA
D.l. DANE O NIERUCHOMOŚCIACH LEŚNYCH
7. Miejsce/a (adres/y) położenia przedmiotów opodatkowania oraz identyfikator/y działek. (Uwaga! Wykazuje się odrębnie dla każdej
nieruchomości).

8. Numer/y księgi wieczystej lub zbioru/ów dokumentów oraz nazwa sądu, w którym prowadzona jest księga wieczysta lub zbiór
dokumentów (Uwaga! Wykazuje się odrębnie dla każdej nieruchomości).

D.2. DANE IDENTYFIKACYJNE
9. Nazwisko, pierwsze imię, drugie imię
10. Identyfikator REGON (jeżeli został nadany)
12. Data urodzenia (dzień - miesiąc - rok)

11. Numer PESEL
13. Imię ojca

14. Imię matki

D.3. ADRES ZAMIESZKANIA
15. Kraj
18. Gmina

16. Województwo

17. Powiat

19. Ulica

22. Miejscowość

20. Nrdomu
23. Kod pocztowy

21. Nr lokalu

24. Poczta

'' Identyfikatorem podatkowym jest a) numer PESEL. - w przypadku podatników będących osobami fizycznymi objętymi rejestrem PESEL nieprowadzących działalności gospodarczej
lub niebedących zarejestrowanymi podatnikami podatku od towarów i usług; b) NIP - w przypadku pozostałych podmiotów podlegających obowiązkowi ewidencyjnemu
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E. DA JStE DOTYCZĄCE LASÓW NIEPODLEGAJĄCYCH ZWOLNIENIU
(n łleży podać z dokładnością do czterech miejsc po przecinku)
Powierzchnia

Rodzaj lasu^

w ba
25.

LLasy

ha

26.

2. Lasy wchodzące w skład rezerwatów przyrody

ha

27.

3. Lasy wchodzące w skład parków narodowych

1

ha

F. IN]FORMACJA

o ZWOLNIENIACH PODATKOWYCH w PODATKU LEŚNYM

(na leży podać z dokładnością do czterech miejsc po przecinku)
28. Podać powierzchnię lasu zwolnionego oraz przepis prawa -z jakiego tytułu występuje zwolnienie.

G. OŚWIADCZENIE I PODPIS PODATNIKA / OSOBY REPREZENTUJĄCEJ PODATNIKA
Oświadczam, że są mi znane przepisy Kodeksu karnego skarbowego o odpowiedzialności za podanie danych niezgodnych z rzeczywistością.
29. Imię

130. Nazwisko

•»

i

31. Data wypełnienia informacji (dzień - miesiąc- rok)

32. Podpis (pieczęć) podatnika / osoby reprezentującej podatnika2'

H. ADNOTACJE ORGANU PODATKOWEGO
33. Uwagi organu podatkowego

34. Data (dzień - miesiąc - rok)

35. Podpis przyjmującego formularz

2) Niepotrzebne skreślić
IL-I
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2. Nr dokumentu

1. Identyfikator podatkowy "

Załącznik Nr 6
do Uchwały Rady Miasta Siemianowic Śląskich
Nr 133/2015 z dnia 26 listopada 2015 roku

DL-1

DEKLARACJA NA PODATEK LEŚNY
3. Bok
Ustawa z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (tekst jednolity: Dz.U. z 20 13r., póz. 465 z późniejszymi zmianami)
Formularz przeznaczony dla osób prawnych, jednostek organizacyjnych oraz spółek niemających osobowości prawnej będących właścicielami lasów,
. ,.
posiadaczami samoistnymi lasów, użytkownikami wieczystymi lasów, posiadaczami lasów stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu
terytorialnego oraz dla osób fizycznych będących współwłaścicielami lub współposiadaczami z osobami prawnymi lub z jednostkami organizacyjnymi, w
tym spółkami nieposiadającymi osobowości prawnej.
Do dnia 15 stycznia każdego roku podatkowego lub w terminie 14 dni od zaistnienia okoliczności mających wpływ na powstanie (wygaśniecie) obowiązku
i ernuii SKiautinis.
iautini.
, ,
,
podatkowego lub mających wpływ na wysokość opodatkowania.
Miejsce składania: Organ podatkowy właściwy ze względu na miejsce położenia przedmiotu opodatkowania.
Podstawa prawna:

A. MIEJSCE SKŁADANIA DEKLARACJI
4. Nazwa i adres siedziby organu podatkowego:
PREZYDENT MIASTA SIEMIANOWICE ŚLĄSKIE
UL. JANA PAWŁA II 10
41-100 SIEMIANOWICE ŚLĄSKIE

B. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI
Podatnik ma obowiązek złożenia wraz z korektą deklaracji pisemnego uzasadnienia przyczyny korekty — ait 81 ustawy Ordynacja podatkowa.
5. Okoliczności powodujące obowiązek złożenia deklaracji (zaznaczyć właściwy kwadrat):
Q 1. deklaracja roczna

G 2. korekta deklaracji rocznej od miesiąca

_

. roku

C. PODMIOT ZOBOWIĄZANY DO ZŁOŻENIA DEKLARACJI
6. Rodzaj własności, posiadania (zaznaczyć właściwy kwadrat):
Q 1. właściciel Q] 2. współwłaściciel Q 3. posiadacz samoistny Q] 4. współposiadacz samoistny [H 5. użytkownik wieczysty
6. współużytkownik wieczysty O 7. posiadacz zależny (np. dzierżawca, najemca) Q 8. współposiadacz zależny (np. dzierżawca, najemca)

D. DANE PODATNIKA
* - dotyczy podatnika niebędącego osobą fizyczną

** - dotyczy podatnika będącego osobą fizyczną

D.l. DANE O NIERUCHOMOŚCIACH LEŚNYCH
7. Miejsce/a (adres/y) położenia przedmiotów opodatkowania oraz identyfikator/y działek (Uwaga! Wykazuje się odrębnie dla każdej
nieruchomości).

8. Numer/y księgi wieczystej lub zbioru/ów dokumentów oraz nazwa sądu, w którym prowadzona jest księga wieczysta lub zbiór
dokumentów (Uwaga! Wykazuje się odrębnie dla każdej nieruchomości).

D.2. DANE IDENTYFIKACYJNE
9. Rodzaj podatnika (zaznaczyć właściwy kwadrat):
O 1. osoba fizyczna

Q 2. osoba prawna

,
Q 3. jednostka organizacyjna, w tym spółka, nieposiadająca osobowości prawnej

10. Nazwa pełna * / Nazwisko '*

11. Nazwa skrócona * / Pierwsze imię, drugie imię *

12. Identyfikator REGON (jeżeli został nadany)

13. Numer PESEL '

D.3. ADRES SIEDZIBY * / ADRES ZAMIESZKANIA **
14. Kraj
17. Gmina

15. Województwo

16. Powiat

18. Ulica

21. Miejscowość

19. Nrdomu
22. Kod pocztowy

20. Nrlokalu

23. Poczta

Identyfikatorem podatkowym jest a) numer PKSEL - w przypadku podatników będących osobami fizycznymi objętymi rejestrem PESEL nieprowadzący ch działalności gospodarczej
lub niebedących zarejestrowanymi podatnikami podatku od towarów i usług, b) N1P - w przypadku pozostałych podmiotów podlegających obowiązkowi ewidencyjnemu
D L-1
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E. DA JVE DOTYCZĄCE LASÓW NIEPODLEGAJĄCYCH ZWOLNIENIU
(n ileży podać z dokładnością do czterech miejsc po przecinku)
Powierzchnia

Rodzaj gruntów leśnych

*ł*

Kwota podatku

Stawka
podatku zł., gr.

zł., gr.

25.

16.

27.

28.

29.

3. Lasy wchodzące w skład 30.
jarków narodowych

31.

32.

1. Lasy

2. Lasy wchodzące
rezerwatów przyrody

24.

w skład

F. Ł,\CZNA KWOTA PODATKU

33.

Kwota podatku (w pełnych złotych***)
*** Niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 17 czerwca 1966 roku o postępowaniu egzekucyjnym w administracji

9

G. IN]FORMACJA O ZWOLNIENIACH PODATKOWYCH W PODATKU LEŚNYM
(na eży podać z dokładnością do czterech miejsc po przecinku)
34. Podać powierzchnię lasu zwolnionego oraz przepis prawa - z jakiego tytułu występuje zwolnienie.

H. OŚWIADCZENIE I PODPIS PODATNIKA / OSOBY REPREZENTUJĄCEJ PODATNIKA

Oświadczam, że są mi znane przepisy Kodeksu karnego skarbowego o odpowiedzialności za ppdanie danych niezgodnych z rzeczywistością.
35. Imię
36. Nazwisko

37. Data wypełnienia informacji (dzień - miesiąc - rok)

38. Podpis (pieczęć) podatnika / osoby reprezentującej podatnika"

I. ADNOTACJE ORGANU PODATKOWEGO
39. Uwag! organu podatkowego

40. Data (dzień - miesiąc - rok)

41. Podpis przyjmującego formularz

2) \icpotn-ebneskrcshc
DI.-I
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