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Uchwala Nr 11/11/02
Rady Gminy Regnów
z dnia 28 listopada 2002 r

w sprawie okreslenia wzoru formularzy niezbednych do wymiaru i poboru
podatku od nieruchomosci, podatku rolnego i podatku lesnego

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt.8,art.40 ust. l i art.42 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o
samorzadzie gminnym (Dz. U. z 2001r, Nr 142 poz. 1591, z 2002r. Nr 23 poz.220, Nr 62 poz.
558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271) oraz art.6 ust. 13 ustawy z dnia 12 stycznia 1991
roku o podatkach i oplatach lokalnych ( Dz.U. z 2002r. Nr 9, poz.,84), art. 6a ust.ll ustawy z
dnia 15 listopada 1984r o podatku rolnym ( Dz. U. z 1993r. Nr 94 poz. 431 z 1994r. Nr l
poz.3 z 1996r.Nr 91 poz. 409, z 1997r. Nr 43, poz.272 i Nr 137, poz. 926, z 1998r. Nr 108,
poz. 681 oraz z 2001r. Nr 81 poz. 875) art. 6 ust.9 ustawy z dnia 28 wrzesnia 1991r o lasach
(Dz. U. z 2000rNr 56 poz. 679, Nr 86 poz. 958 i Nr 120 poz. 1268, z 2001r. Nr 110 poz. 1189
i Nr 145 poz.1623 oraz z 2002r. Nr 25 poz. 253 Nr 113 poz. 984) Rada Gminy Regnów
uchwala,co nastepuje:
§1
Ustala sie wzory :
1) wykazu nieruchomosci dla osób fizycznych w sprawie podatku od nieruchomosci
zgodnie z zalacznikiem Nr l do niniejszej uchwaly
2) deklaracji dla osób prawnych w sprawie podatku od nieruchomosci zgodnie z
zalacznikiem Nr 2 do niniejszej uchwaly
3) deklaracji w sprawie podatku rolnego zgodnie z zalacznikiem Nr 3 do niniejszej
uchwaly
4) deklaracji w sprawie podatku lesnego zgodnie z zalacznikiem Nr 4 do niniejszej
uchwaly
§2
Wykonanie uchwaly powierza sie Wójtowi Gminy Regnów
§3
Uchwala podlega ogloszeniu w Dzienniku Urzedowym Województwa Lódzkiego i wchodzi
w zycie po uplywie 14 dni od dnia ogloszenia z moca obowiazujaca od Ol stycznia 2003r

Grzaorz Wojckcltoll/skj
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Zalacznik Nr 1 do uchwaly Nr WIlI02
Rady Gminy Regn6w
z dnia 28 listopada 2002r.

WYKAZ
1.
2.
3.
4.

NIERUCHOMOSCI
Imie i nazwisko podatnika
Adres
Numer PESEL ..............................................
Numer NIP
..............................................

.................
......

Podstawa
odatkowania

Wykaz nieruchomosci
Budynki mieszkalne lub ich czescP
a) pomieszczenia o wysokosci 1,40 - 2,20 m

.............................

m2 powierzchni uzytkowej

b) pomieszczenia powyzej

..............................

2,20

m2 powierzchni uzytkowej

2.

3.

4.

Budynki lub ich czesci zwiazane z dzialalnoscia gospodarc74.
inna niz rolnicza lub lesna, oraz czesc i budynków mieszkalnych ..............................
zajete na prowadzenie dzialalnosci gospodarczej2
Budynki lub ich czesci zajete na prowadzenie dzialalnosci
gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materialem
slewn
Budynki letniskowe

5.

Budynki pozostale lniemieszkalnel
a) 2osDodarcze, szopy, 2araze

6.
7.

Budowle
% ich wartosci
Grunty zwiazane z dzialalnoscia gospodarC74.bez wzgledu na
sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków

8.

Grunty:
a) pod jeziorami zajetych na zbiorniki wodne retencyjne
elektrowni wodnych
b) pozostale

lub

.................................
..............................

.............................

m2 powierzchni uzytkowej
...................................
m2 powierzchni uzytkowej
Niniejsze dane oraz zapoznanie sie z sankcjami wynikajacymi z Kodeksu Karnego Skarbowego
potwierdzam wlasnorecmym podpisem.
.............................................

ldata i podpis podatnikaIl
O wszelkich zmianach majacych wplyw na wysokosc zobowiazania podatkowego ( wartosc
ubezpieczeniowa, powierzchnia, sposób uzytkowania, rodzaj wykonywanej dzialalnosci) zawiadOlnie
tut Organ podatkowy w terminie 14 dni od zaistnienia zmiany. Zeznanie sporzadzone jest zgodnie z
moja wiedza. Odpowiedzialnosc karno-skarbowa za zatajenie danych majacych wplyw na ustalenie
zobowiazania podatkowego lub jego wysokosc oraz podanie danych niezgodnych z prawda jest mi
znana

l Za powierzchnie uzytkowa budynku uwaza sie powierzchnie mierzona po wewnetrznej dlugosci scian na wszystkich kondygnacjach
klatek scbodowych oraz szybów dzwigowych (pokoje, kuchnie, korytarze, lazienki, garate
2

Do pomieszczen zwiazanych z dzialalnoscia gospodarcza nalefa: pomieSZC2eniaprodukcxjne, magazynowe, socjalne, biura, wiaty

Do gruntów zwiazanych z prowadzeniem dzialalnosci goSpodarC2ej zaliczamy grunty pod budynkami produkcyjnymi
socjalnymi, drogi wewnetrzne, place manewrowe, place skladowe,

3
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magazynowymi,

--------

bez

Zalacznik Nr 2 do uchwaly Nr 11/11102
Rady Gminy Regn6w
z dnia 28 listopada 2002r.

Ipieczec nagl6wkowa
podatnika!

Urzad
Gminy
w Regnowie

DEKLARACJA
w sprawie podatku od nieruchomosci na rok ____._
Podstawa
Lp

Wyszczególnienie

opodatkowania

1. Budynki mieszkalne lub ich czesci
2.

Kwota
podatku

zl.

Pow. uzytkowa
.............. m2

4.

Budynki lub ich czesci zwiazane z prowadzona
dzialalnoscia gospodarcza oraz czesci budynków
mieszkalnych zajete na prowadzenie dzialalnosci
2osDodarczei
Budynki lub ich czesci zwiazane z prowadzeniem
d7.ialalnosci gospodarczej w zakresie obrotu
kwalifikowanym matenalem siewnym
Pozostale budynki lub ich czesci

5.

Budowle

8.

Grunty:
Pow. uzytkowa
c) Grunty zwiazane z dzialalnoscia gospodarcza
.............. m2
inna niz rolnicza lub lesna, z wY.iatkiem
zwiazanych z budynkami mieszkalnymi od 1m2
gruntów
Pow. uzytkowa
d) Od gruntów pod jeziorami zajetych na
.............. m2
zbiorniki wodne, retencyjne lub elektrowni
wodnych od 1m2powierzchni gruntów
Pow. uzytkowa
e) Od pozostalych od l m2 powierzchni
.............. m2

3.

Stawka
podatku

Pow. uzytkowa
.............. m2

Pow. uzytkowa
.............. m2
Pow. uzytkowa
.............. m2
WartoSC
.............. zl.

Ogólem:

.........................................................

.................................

nazwisko i imie osoby odpowiedzialnej
za prawidlowe obliczenie podatku

kierownik jednostki

............................
podpis ksiegowego

Deklaracja stanowi podstawe do wystawienia tytulu wykonawczego - art. 26a ustawy z dnia 17 czerwca
1966 r. o postepowaniu egzekucyjnym w administracji I Dz. U. z 1991 r. nr 36, poz. 161 z p6z. zmian.!

POUCZENIE:
Osoby prawne oraz panstwowe jednostki organizacyjne nie posiadajace osobowosci prawnej sa obowiazane:
l. skladac wlasciwemu organowi gminy - wedlug miejsca polozenia nieruchomosci - deklaracje na podatek
od nieruchomosci na dany rok podatkowy, do dnia 15 stycznia tego roku, a jezeli obowiazek podatkowy
powstal po tej dacie w terminie 14 dni od dnia wystapienia okolicznosci uzasadniajacych powstanie tego
obowiazku; w razie zaistnienia zmian nalezy skorygowac odpowiednio deklaracje w terminie 14 dni od dnia
zaistnienia tych zmian,
2. wplacac obliczony w deklaracji podatek od nieruchomosci - bezwezwaniana rachunekwlasciwego
budzetu gminy za poszczeg6lne miesiace w terminie od dnia 15 kazdego miesiaca.
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Zalacznik Nr 3 do uchwaly nr II/11/02
Rady Gminy Regnów
z dnia 28 listopada 2002 r.

.............................................
Pieczec naglówkowa

Urzad Gminy w Regnowie

DEKLARACJA
w sprawie podatku rolnego od osób prawnych
i panstwowych jednostek organizacyjnych nie majacych osobowosci prawnej.

, polozonychna terenie gminyw miejscowosciach:

Obliczeniepodatku rolnegood gruntówza
Liczba hektarów
przeliczenioW' ch

Powierzchnia gruntów w hektarach fizycznych
Miejscowosc
(wies)
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Nazwisko i imie osoby odpowiedzialnej
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Kierownik jednostki

10

11

12
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.................................

Data

15

..............................................

Zalacznik Nr 4 do uchwaly nr 11./11/2002

Na~aiadrespodanrlka

Rady Gminy Regnów z dnia
28 listopada 2002 roku

........................................................

Nr. identyfikacji podatkowej

Urzad Gminy
w Regnowie

Deklaracje w sprawie podatku lesnego na rok .................

1.
2.
3.
4.
5.

Ogólem powierzchnia lasów
Powierzchnia lasów zwolnionych od podatku lesnego
Powierzchnia lasów do opodatkowania
Lasy ochronne
Cena 1 m3drewna tartacznego za okres pierwszych
trzech kwartalów poprzedzajacych rok podatkowy
6. Podatek lesny od 1 ha lasu
7. Podatek lesny z poz. 3
8. Podatek lesny z poz. 4

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

ha

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

zl

zl
zl
zl
zl

9. Ogólem podatek lesny

......................................................
lnazwisko i imie osoby odpowiedzialnej
za prawidlowe obliczenie podatku I

------

.............................................
I kierownik jednostki I

--

