Uchwala Nr 111/21/02
Rady Gminy Regnów
z dnia 5 grudnia 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.1 i art.42 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o
samorzadzie gminnym (Dz. U. z 200lr, 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, nr 200, poz. 1683), art.
6a ust. 11 ustawy z dnia 15 listopada 1984r o podatku rolnym (Dz. U. z 1993r. Nr 94 poz. 431
z 1994r. Nr 1 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, z 2002r. nr 200, poz. 1680.) , art. 6 ust.
9, ustawy z dnia 30 pazdziernika 2002 r. o podatku lesnym (Dz. U. nr 200, poz. 1682), Rada
Gminy Regnów uchwala ,co nastepuje:
§1
Ustala sie wzory :
1) Informacji w sprawie podatku od nieruchomosci (wzór IN - 1 )
zgodnie z zalacznikiem Nr 1 do niniejszej uchwaly
2) deklaracji na podatek od nieruchomosci (wzór DN - 1) zgodnie z zalacznikiem Nr 2
do niniejszej uchwaly
3) deklaracji na podatek rolny (wzór DR - 1) zgodnie z zalacznikiem Nr 3 do
niniejszej uchwaly
4) informacji w sprawie podatku rolnego (wzór IR - 1) zgodnie z zalacznikiem Nr 4
do niniejszej uchwaly
5) deklaracji na podatek lesny (wzór DL - 1 ) zgodnie z zalacznikiem Nr 5
do niniejszej uchwaly,
6) informacji w sprawie podatku lesnego (wzór IL - 1) zgodnie z zalacznikiem Nr 6
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 01 stycznia 2003r.

- - ---

- -------

--

I.Numer Identyfikacji

Podatkowej skladajacego

Zalacznik Nr I
do Uchwaly Rady Gminy Regnów
Nr IW 21 / z dnia 05 grudnia 2002 r.

informacje

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

IN-l

INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOSCI

na I~:.~~~

I

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i oplatach lokalnych (Tekstjedn. Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84 ze zm.).
Fonnularz przeznaczony dla osób fizycznych bedacych wlascicielami nieruchomosci lub obiektów budowlanych, posiadaczami
Skladajacy:
samoistnymi nieruchomosci lub obiektów budowlanych, uzytkownikami wieczystymi gruntów, posiadaczami nieruchomosci lub ich
czesci albo obiektów budowlanych lub ich czesci, stanowiacych wlasnosc Skarbu Panstwa lub jednostki samorzadu terytorialnego.
Termin skladania: W terminie 14 dni od zaistnienia okolicznosci majacych wplyw na powstanie, badz wygasniecie obowiazku podatkowego.
Miejsce skladania: Wójt Gminv Regnów

A. MIEJSCE SKLADANIA INFORMACJI
3. Wójt Gminy Regnów
Adres: 96 - 232 Regnów

B. DANE SKLADAJACEGO INFORMACJE
B.l DANE IDENTYFIKACYJNE
4. Rodzaj skladajacego infonnacje (zaznaczyc wlasciwa kratke)
D l. wlasciciel
D 2. wspólwlasciciel
5. Nazwisko, pierwsze imie, data urodzenia
6. Imie ojca, imie matki
7. Numer PESEL

B.2 ADRES ZAMIESZKANIA
8. Kraj

9. Województwo

10. Powiat

II. Gmina

12. Ulica

13. Numer domu / Numer lokalu

14. Miejscowosc

15. Kod pocztowy

16. Poczta

C. OKOLICZNOSCI
17. Okolicznosci

POWODUJACE

KONIECZNOSC

ZLOZENIA

INFORMACJI

(zaznaczyc wlasciwa kratke)

D

l. infonnacja

D. DANE DOTYCZACE

D 2. korekta infonnacji na dany rok

na dany rok

PRZEDMIOTOW

OPODATKOWANIA
I

D.I POWIERZCHNIA GRUNTOW
l. zwiazanychZprowadzeniemdzialalnoscigospodarczej,
bez wzgleduna sposóbzakwaJifikowaniaw ewidencji
gruntówi budynków
2. pod jeziorami, zajetych na zbiorniki wodne
retencyjne lub elektrowni wodnych
3. pozostale

I

18.
............................................................................m2
19.
............................................................................

ha

20.

grunty

............................................................................ m2
D.2 POWIERZCHNIA
UZYTKOWA
l. mieszkalnych - ogólem

BUDYNKOW

LUB ICH CZESCI
21.
.........................

(*)

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

m2

22.
w tym:
................................................................................................m2
- kondygnacji o wysokosci od 1,40 do 2,20 m (zaliczyc 50%
powierzchni)
................................................................................................m2
- kondygnacji o wysokosci powyzej 2,20 m
* Do powierzchni uzytkowej budynku lub jego czesci nalezy zaliczyc powierzchnie mierzona, po wewnetrznej dlugosci scian na wszystkich
kondygnacjach, z wyjatkiem powierzchni klatek schodowych oraz szybów dzwigowych. Za kondygnacje uwaza sie równiez garaze podziemne, piwnice,
sutereny i poddasza uzytkowe.

n_. ._

h .----..-----

2.

23.

2. zwiazanych z prowadzeniem dzialalnosci gospodarczej
oraz od czesci budynków mieszkalnych zajetych na
prowadzenie dzialalnosci gospodarczej ogólem

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

w tym:
kondygnacji o wysokosci od 1,40 do 2,20 m (zaliczyc 50%
powierzchni)

-

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

m2

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

- kondygnacji o wysokosci pOwvZej2,20 m

24.

3. zajete na prowadzenie dzialalnosci gospodarczej w
zakresie obrotu kwalifikowanym materialem siewnym
ogólem

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

w tym:
kondygnacji o wysokosci od 1,40 do 2,20 m (zaliczyc 50%
powierzchni)

-

m2

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

- kondygnacji o wysokosci pOwvZej2,20 m

25.
............................................................................

4. zajete na prowadzenie dzialalnosci gospodarczej w
zakresie swiadczenia uslug zdrowotnych
ogólem
w tym:
kondygnacji o wysokosci od 1,40 do 2,20 m (zaliczyc 50%
powierzchni)

-

m2

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

- kondygnacji o wysokosci powyzei 2,20 m

5. komórki

26.
.............................................................................
.m2
27.
... ... ..................... ..... .............. ............... ............... m2

6. pozostalych ogólem
w tym:

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

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

- kondygnacji o wysokosci powyzej 2,20 m

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

D.3 BUDOWLE
l. budowle wykorzystywane bezposrednio do
wytwarzania ciepla, rurociagi i przewody sieci
rozdzielczej ciepla i wody, budowle sluzace do
odprowadzania i oczyszczania scieków

27.
................................................................................

(wartosc, o którei mowa w przepisach o podatkach dochodowych)

2. pozostale budowle
E. INFORMACJA O PRZEDMIOTACH

I PODMIOTACH

ZWOLNIONYCH

(podac powierzchnie, badz wartosc budowli przedmiotów zwolnionych oraz przepis prawa - z jakiego t)1ulu wystepuje zwolnienie)

F. OSWIADCZENIE
SKLADAJACEGO

I PODPIS SKLADAJACEGO

I OSOBY REPREZENTUJACEJ

Oswiadczam, :te znane mi sa przepisy Kodeksy Karnego Skarbowel!o dotvczace oooowiedzialnosci za DOdaniedanych niezl!odnvch z rzeczvwistoscia .
29. Nazwisko
28. Imie
30. Data wypelnienia

(dzien

- miesiac -rok)

31. Podpis (pieczec) skladajacego I osoby reprezentujacej skladajacego

G. ADNOTACJE ORGANU PODATKOWEGO
32. Uwagi organu podatkowego

33. Identyfikator

przY.imujacego formularz

- - --

34. Podpis przyjmujacego

--

------

formularz

I.Numer Identyfikacji

Podatkowej skladajacego

deklaracje

Zalacznik Nr 2
do Uchwaly Rady Gminy Regnów
Nr IIII21/02 z dnia 05 grudnia 2002 r

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

DEKLARACJA NA PODA TEK OD NIERUCHOMOSCI

DN-l

na

........................................
I2.Rok
I

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i oplatach lokalnych (Tekstjedn. Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84 ze zm.).
Skladajacy:
Formularz przeznaczony dla osób prawnych, jednostek organizacyjnych oraz spólek nie majacych osobowosci prawnej bedacych
wlascicielami nieruchomosci lub obiektów budowlanych, posiadaczami samoistnymi nieruchomosci lub obiektów budowlanych,
uzytkownikami wieczystymi gruntów, posiadaczami nieruchomosci lub ich czesci albo obiektów budowlanych lub ich czesci,
stanowiacych wlasnosc Skarbu Panstwa lub jednostki samorzadu terytorialnego oraz dla osób fizycznych bedacych wspólwlascicielami
lub wspólposiadaczami z osobami prawnymi, badz z innymi jednostkami organizacyjnymi nieposiadajacymi osobowosci prawnej lub z
spólkami nieposiadajacymi osobowosci prawnej, z wyjatkiem osób tworzacych wspólnote mieszkaniowa.
Termin skladania: Do 15 stycznia kazdego roku podatkowego lub w terminie 14 dni od zaistnienia okolicznosci majacych wplyw na powstanie badz
wygasniecie obowiazku podatkowego.
Miejsce skladania: Wójt Gminy Regnów

A. MIEJSCE

SKLADANIA

DEKLARACJI

3. Wójt Gminy Regnów
Adres: 96 - 232 Regnów

B. DANE SKLADAJACEGO

DEKLARACJE

(niepotrzebne skreslic)

.. - dotyczyskladaiacel(odeklaraciebedacel(oosobafizyczna

· - dotyczy skladaiacel(o deklaracie niebedacel(o osoba fIZYczna

B.I DANE IDENTYFIKACYJNE
4. Rodzaj skladajacego

deklaracje (zaznaczyc wlasciwa kratke)

I:J l. osoba fIZYczna

I:J 2. osoba prawna

I:J 3. jednostka organizacyjna

nie posiadajaca

osobowosci prawnej

I:J 4. spólka nie maiaca osobowosci prawnei
5. Rodzaj wlasnosci (zaznaczyc wlasciwa kratke)
I:Jl. wlasciciel
I:J 2. wspólwlasciciel

6. Nazwapelna· / Nazwisko,pierwszeimie,dataurodzenia..
7. Nazwa skrócona./ imie ojca, imie matki..
8. Identyfikator REGON. / Numer PESEL"

B.2 ADRES SIEDZffiY* / ADRES ZAMIESZKANIA**
9. Kraj

10. Województwo

II. Powiat

12. Gmina

13. Ulica

14. Numer domu / Numer lokalu

15. Miejscowosc

16. Kod pocztowy

17. Poczta

C. OKOLICZNOSCI

POWODUJACE

KONIECZNOSC

18. Okolicznosci (zaznaczyc wlasciwa kratke)
I:J I. deklaracja roczna

D. DANE DOTYCZACE

PRZEDMIOTOW

ZLOZENIA

I:J 2. korekta deklaracii rocznei

OPODA TKOW ANIA (z wyjatkiem zwolnionych)

Wyszczególnienie

Podstawa
opodatkowania

D.I POWIERZCHNIA
GRUNTOW
l. zwiazanych z prowadzeniem dzialalnosci gospodarczej,
bez wzgledu na sposób zakwalifikowania w ewidencji
gruntów i budynków
2. pod jeziorami, zajetych na zbiorniki wodne retencyjne
lub elektrowni wodnych
3. pozostale grunty

DEKLARACJI

Stawka podatku

wynikajacaz
Uchwaly Rady
Gminy z dnia........
Nr....................
w zl, gr

Kwota podatku
w zl, gr

19.

20.

21.

................... m2
22.

.................,.......
23.

.................,.......
24.

.................... ha
25.

.................,.......
26.

.................,.......
27.

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

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

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

D.2 POWIERZCHNIA UZYTKOWA BUDYNKOW LUB ICH CZESCI (*)
l. mieszkalnych - ogólem

w tym:
- kondygnacji o wysokosci od 1,40 do 2,20 m (zaliczyc 50%
powierzchni)
- kondygnacji o wysokosci powyzej 2,20 m

28.

29.

30.

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

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

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

31.
...........................m2

32.

33.

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

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

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

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

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

* Do powierzchni uzytkowej budynku lub jego czesci nalezy zaliczyc powierzchnie mierzona, po wewnetrznej dlugosci scian na wszystkich
kondygnacjach, z wyjatkiem powierzchni klatek schodowych oraz szybów dzwigowych. Za kondygnacje uwaza sie równiez garaze podzienme, piwnice,
sutereny i poddasza uzytkowe.
34.
35.
36.
2. zwiazanych
Z prowadzeniem
dzialalnosci
gospodarczej

oraz od budynków mieszkalnych lub ich czesci zajetych
na prowadzenie dzialalnosci gospodarczej ogólem,
w tym:
- kondygnacji o wysokosci od 1,40 do 2,20 m (zaliczyc 50%
powierzchni)
- kondygnacji o wysokosci powyzej 2,20 m

3. zajete na prowadzenie dzialalnosci gospodarczej w
zakresie obrotu kwalifikowanym materialem siewnym
ogólem,
w tym:
- kondygnacji o wysokosci od 1,40 do 2,20 m (zaliczyc 50%
powierzchni)
- kondygnacji o wysokosci powyzej 2,20 m

4. zajete na prowadzenie dzialalnosci gospodarczej w
zakresie swiadczenia uslug zdrowotnych ogólem,
w tym:
kondygnacji o wysokosci od 1,40 do 2,20 m (zaliczyc 50%
powierzchni)
-kondygnacji o wysokosci powyzej 2,20 m

-

5. pozostalych

ogólem

w tym:
kondygnacji o wysokosci od 1,40 do 2,20 m (zaliczyc 50%
powierzchni)

-

- kondygnacji o wysokosci powyzej 2,20 m

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

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

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

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

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

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

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

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

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

37.

38.

39.

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

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

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

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

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

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

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

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

40.
................... m2

41.
.................,.......

42.
.................,.......

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

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

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

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

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

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

46.
................... m2

47.
.................,.......

48.
.................,.......

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

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

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

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

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

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

50.

51.
.................,.......

D.3 BUDOWLE
l. budowle wykorzystywane bezposrednio do wytwarzania 49.
.................,.......
ciepla, rurociagi i przewody sieci rozdzielczej ciepla i
wody, budowle sluzace do odprowadzania i oczyszczania
scieków

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

(wartosc, o której mowa w przepisach o DOdatkachdochodowych)

52.
53.
54.
.................,....... .................,....... .................,.......

2. pozostale budowle

E. U CZNA KWOTA PODATKU
55.

Kwota podatku
Suma kwot z kol. D

F. INFORMACJA
(podac powierzchnie,

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

O PRZEDMIOTACH

ZWOLNIONYCH

badz wartosc budowli przedmiotów

zwolnionych

oraz przepis prawa

- z jakiego

tytulu wystepuje zwolnienie)

-----.-.-----

G. OSWIADCZENIE
SKLADAJACEGO

- - -- - - - - - - -- -

I PODPIS SKLADAJACEGO

/ OSOBY REPREZENTUJACEJ

Oswiadczam. Zeznane sa mi przepisy Kodeksu Kamrgo Skarbowego dotyczace odpowiedzialnosci za podanie danych niezgodnych z
rzecztoscia
57. Nazwisko
56. Imie
58. Data wypelnienia

(dzien

-miesiac -rok)

59. Podpis (pieczec) skladajacego / osoby reprezentujacej skladajacego

H. ADNOTACJE ORGANU PODATKOWEGO
60. Uwagi organu podatkowego
61. Identyfikator

przyjmujacego

formularz

62. Podpis przyjmujacego

formularz

Deklaracja stanowi podstawe do wystawienia tytulu wykonawczego - art.26a ustawy z dnia 17 czerwca 1996r. o
postepowaniu egzekucyjnym w administracji / Dz. U. Z 1991r. nr 36, poz. 161 z pózni. zm./.

l
I.Numer Identyfikacji

Podatkowej

skladajacego

deklaracje

Zalacznik Nr 3
do Uchwaly Rady Gminy Regnów
Nr III/21/ 02 z dnia 05 grudnia 2002 r.

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

DR-l

DEKLARACJA NA PODA TEK ROLNY

na

I

~:.:~~

I

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Tekst jedn. Dz. U. z 1993 r. Nr 94, poz. 431 ze zm.)
Skladajacy:
Formularz przeznaczony dla osób prawnych, jednostek organizacyjnych oraz spólek nie majacych osobowosci prawnej bedacych
wlascicielami gruntów, posiadaczami samoistnymi gruntów, uzytkownikami wieczystymi gruntów, posiadaczami gruntów
stanowiacych wlasnosc SkaJbu Panstwa lub jednostki samorzadu terytorialnego oraz dla osób fizycznych bedacych wspólwlascicielami
lub wspólposiadaczami z osobami prawnymi, badz z innymi jednostkami organizacyjnymi nieposiadajacymi osobowosci prawnej lub z
spólkami nieposiadajacymi osobowosci prawnej.
Termin skladania: Do 15 stycznia kazdego roku podatkowego lub w terminie 14 dni od zaistnienia okolicznosci majacych wplyw na powstanie, badz
wygasniecie obowiazku podatkowego.
Mieisce skladania: Wóit Gminv RelIDow

A. MIEJSCE SKLADANIADEKLARACJI
3. Wójt Gminy Regnów
Adres: 96 - 232 RelIDów

B.l DANE IDENTYFIKACYJNE
4. Rodzaj skladajacego

D

deklaracje (zaznaczyc wlasciwa kratke)

l. osoba fIZYczna

D

2. osoba prawna

D 3. jednostka organizacyjna nie posiadajaca osobowosci prawnej

D 4. spólka nie majaca osobowosci prawnej
5. Rodzaj wlasnosci (zaznaczyc wlasciwa kratke)

D l. wlasciciel
D 2. wspólwlasciciel
6. Nazwa pelna- / Nazwisko, pierwsze imie, data urodzenia"
7. Nazwa skrócona-/
8. Identyfikator

imie ojca, imie matki..

REGON- / Numer PESEL"

B.2 ADRES SIEDZffiY* / ADRES ZAMIESZKANIA**
9. Kraj

11. Powiat

110. Województwo

12. Gmina

13. Ulica

14. Numer domu / Numer lokalu

15. Miejscowosc

16. Kod pocztowy

17. Poczta

C. OKOLICZNOSCI POWODUJACE KONIECZNOSC ZLOZENIA DEKLARACJI
18. Okolicznosci (zaznaczyc wlasciwa kratke)

D

l. deklaracja

D 2. korekta deklaracji rocznej

roczna

D. DANE DOTYCZACE PRZEDMIOTOW
OPODA TKOW ANIA (wlacznie ze zwolnionymi)
Powierzchnia gruntu w hektarach fizvcznych
Klasy
uzytków
wynikajace z
ewidencji
gruntów

Grunty orne

I
II
ma
mb

Ogólem

Nie podlegajace
przeliczeniu na ha
przeliczeniowe

Podlegajace
przeliczeniu na
hektary
przeliczeniowe

Liczba
hektarów
przeliczeniowych

Stawka z l
ha
(przeliczeniowego lub
fizycznego)
w zl,gr

Wymiar
podatku
rolnego w
zl,gr

2
IVa
IVb
V
VI
VIz
Sady
I

n
ma
Illb
IVa
IVb
V
VI
VIz
Uzytki

zielone

I

n

m
IV
V
VI
VIz
Grunty rolne
zabudowane

I

n
ma

m
Illb
IVa
IV
IVb
V
VI
VIz
Gnlntypod
stawami
a) zarybione,
lososiem, trocia,

glowacica,palia
i pstraem
b) zarybione

innymi
gatunkami ryb
ni:!:w poz. a)

c) grunty pod

stawami

niezarybionymi

Rowy
Grunty
zadrzewione i
zakrzaczone

poloione na UR

I
n
ma

- - - -

3
ID
Illb
IVa
IV
V
VI
VIz
Razem
( bez
zwolnien)

E. INNE ZWOLNIENIA W PODATKU ROLNYM OD GRUNTOW
1.
2.
3.
4.
Razem

ntów

G.L} l-CZNA KWOTA PODATKU
Kwota podatku
Róznica kwot z D - (E + F)

B. OSWIADCZENIE I PODPIS SKLADAJACEGO I OSOBY REPREZENTUJACEJ
SKLADAJACEGO
Oswiadczam, ZeZDanesa mi przepisy Kodeksu Karnego Skarbowego dotyczace odpowiedzialnosci za podanie danych niezgodnych z
rzecz
20. Nazwisko
19. Imie

-

-

21. Data wypelnienia (dzien miesiac rok)

22. Podpis (pieczec) skladajacego I osoby reprezentujacej skladajacego

I. ADNOTACJE ORGANU PODATKOWEGO
23. Uwagi organu podatkowego
24. Identyfikator

przyjmujacego

formularz

25. Podpis przyjmujacego

formularz

Deklaracja stanowi podstawe do wystawienia tytulu wykonawczego - art. 26a ustawy z dnia 17 czerwca 1996r.
o postepowaniu egzekucyjnym w administracji.

I.Numer Identyfikacji

Podatkowej skladajacego

informacje

Zalacznik Nr 4
do Uchwaly Rady Gminy Regnów
Nr III! 21/ 02 z dnia 05 grudnia 2002 r.

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

INFORMACJA

IR-I

W SPRAWIE PODATKU ROLNEGO

na I~:.~=

I

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Tekstjedn. Dz.U. z 1993 r. Nr 94, poz. 431 ze zm.)
Skladajacy:
Formularz przeznaczony dla osób fizycznych bedacych wlascicielami gruntów, posiadaczami samoistnymi gruntów, uzytkownikami
wieczystymi gruntów, posiadaczami gruntów na podstawie umowy zawartej stosownie do przepisów o ubezpieczeniu spolecznym
rolników oraz posiadaczami gruntów stanowiacych wlasnosc Skarbu Panstwa lub jednostki samorzadu terytorialnego.
Termin skladania: W terminie 14 dni od zaistnienia okolicznosci majacych wplyw na powstanie badz wygasniecie obowiazku podatkowego.
Miejsce skladania: Wójt Gminy Reów

A. MIEJSCE SKLADANIA INFORMACJI
3. Wójt Gminy Regnów
Adres: 96 - 232 Regnów

B. DANE SKLADAJACEGO INFORMACJE
B.I DANE IDENTYFIKACYJNE
4. Rodzaj skladajacego
[J L wlasciciel

informacje (zaznaczyc wlasciwa kratke)
[J 2. wspólwlasciciel

5. Nazwisko, pierwsze imie, data urodzenia
6. Imie ojca, imie matki
7. Numer PESEL

B.2 ADRES ZAMIESZKANIA
8. Kraj

9. Województwo

10. Powiat

1L Gmina

12. Ulica

13. Numer domu I Numer lokalu

14. Miejscowosc

15. Kod pocztowy

16. Poczta

C. OKOLICZNOSCI
17. Okolicznosci

POWODUJACE

(zaznaczyc wlasciwa kratke)
[J L informacja na dany rok

KONIECZNOSC

ZLOZENIA

INFORMACJI

[J 2. korekta informacji na dany rok

D. DANEDOTYCZACEPRZEDMIOTOW OPODATKOWANIA (wlacznieze zwolnionymi)
Klasyuzytkówwynikajacez
Powierzchniagruntuw hektarachfizycznych
ewidencji gruntów
Gnmtyome

I
fi
ma
llIb
IVa
IVb
V
VI
VIz
Sady
I
fi
ma
llIb

- ---

- - --

- -

I
I

IVa
IVb
V
VI
VIz
Uzytki zielone

I

n

m
IV

v
VI
VIz
Gnmty rolne zabudowane

I

n
ma

m
Illb
IVa
IV
IVb
V
VI
VIz
Gnmty podstawami
a) zarybione, lososiem, trocia,

glowacica,paliai pstragiem
b) zarybione innymi gatunkami ryb
niz w poz. a)
c) grunty pod stawami
niezarybionymi

Rowy
Gnmty zadrzewionei zakrzaczone
POlozonena UR

I
n
ma

m
Illb
IVa
IV
V
VI
VIz
Razem
E. INNE ZWOLNIENIA W PODATKU ROLNYM OD GRUNTOW
l.
2.
3.
4.
Razem

- ....---....

3

F. OSWIADCZENIE I PODPIS SKLADAJACEGO I OSOBY REPREZENTUJACEJ
SKLADAJACEGO
Oswiadczam, :te znane sa mi przepisy Kodeksu Karnego Skarbowego dotyczace odpowiedzialnosci za podanie danych niezgodnych z
rzeczvwistoscia.
19. Nazwisko
18. Imie
20. Data wypelnienia

(dzien

- miesiac - rok)

21. Podpis (pieczec) skladajacego / osoby reprezentujacej skladajacego

G. ADNOTACJE ORGANU PODATKOWEGO
22. Uwagi organu podatkowego

23. Identyfikator

przyjmujacego

formularz

-

- - -

24. Podpis przyjmujacego

- - - --

- -

- - --

formularz

1
l. Numer Identyfikacji

Podatkowej skladajacego

ZalacmikNr 5

deklaracje

do Uchwaly Rady Gminy Regnów
Nr llI/21102 z dnia 05 grudnia 2002 r.

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

DL-l

DEKLARACJA

NA PODATEK LESNY

na
Podstawa prawna:
Skladajacy:

Ustawa z dnia 30 pazdziernika 2002 r. o podatku lesnym (Dz. U. Nr 200, poz. 1682).
Formularz przeznaczony dla osób prawnych, jednostek organizacyjnych oraz spólek nie majacych osobowosci prawnej
bedacych wlascicielami lasów, posiadaczami samoistnymi lasów, uzytkownikami wieczystymi lasów, posiadaczami lasów
stanowiacych wlasnosc Skarbu Panstwa lub jednostki samorzadu terytorialnego oraz osob fizycznych bedacych
wspólwlascicielami lub wspólposiadaczami z osobami prawnymi, badz z innymi jednostkami organizacyjnymi
nieposiadajacymi
osobowosci prawnej lub z spólkami nieposiadajacymi osobowosci prawnej.
Termin skladania: Do dnia 15 stycznia kazdego roku podatkowego lub w terminie 14 dni od zaistnienia okolicznosci majacych wplyw na
powstanie, badz wygasniecie obowiazku podatkowego.
Miejsce skladania: Wójt Gminy Regnów wlasciwy ze wzgledu na mieisce Dolozenia lasu.

A. MIEJSCE SKLADANIA DEKLARACJI
3. Wójt Gminy Regnów
Adres 96 - 232 Reenów

3. Jednostka organizacyjna

nie posiadajaca

osobowosci prawnej

Jasnosc
6. Nazwa pelna . /Nazwisko, pierwsze imie, data urodzenia..
7. Nazwa skrócona.

8.

/ Imie ojca, imie matki..

Identyfikator REGON. / Numer PESEL**

B.2 ADRES SIEDZffiY*/ ADRES ZAMIESZKANIA**
9. Kraj
12. Gmina

I 10.W~ewództwo

II. Powiat

13. Ulica

14. Nr domu/Nr lokalu

17. Poczta

15. Miejscowosc

C. OKOLICZNOSCI POWODUJACE KONIECZNOSC ZLOZENIA DEKLARACJI
rok

D. DANE DOTYCZACE PRZEDMIOTOW OPODATKOWANIA
D.I Z WYJATKIEM ZWOLNIONYCH
Wyszczególnienie

Powierzchnia w
hektarach
fizycznych
2

1. Lasy ochronne
2. Lasy wchodzace w sklad rezerwatów
rzyrody i parków narodowych
3. Lasy pozostale (nie wymienione
ww. 1 i 2
4. Razem (w. 1 - 3)

Stawka podatku Podatek w zl,gr
(O,220m3
(rubr.2 x rubr.3)
drewna x cena
drewna w zl,
3
4

- -

- -

- - - - - - - - -- --

- - - -- - - - - -- - - - - ~---

--

-

2

E. INFORMACJA O PRZEDMIOTACH ZWOLNIONYCH

-

(podac powierzclmie lasu zwolnionego oraz przepis prawa zjakiego tytulu wystepuje zwolnienie)

F. OSWIADCZENIE
SKLADAJACEGO

I PODPIS SKLADAJACEGO

I OSOBY REPREZENTUJACEJ

Oswiadczam. ze znane sa mi przepisy Kodeksu Karnego Skarbowego dotyczace odpowiedzialnosci za podanie danych niezgoduych z
rzeczywistoscia.
20. Nazwisko
19. Imie
21. Data wypelnienia

(dzien

- miesiac -rok)

22. Podpis (pieczec) skladajacego / osoby reprezentujacej skladajacego

G. ADNOTACJE ORGANU PODATKOWEGO
23. Uwagi organu podatkowego

24. Identyfikator

przyjmujacego

formularz

25. Podpis przyjmujacego

formularz

Deklaracjastanowi podstawe do wystawienia tytulu wykonawczego - art. 26a ustawy z dnia 17 czerwca 1966r.
o postepowaniu egzekucyjnym w administracji !Dz. U. Z 1991r. nr 36 poz. 161 z pózni. rnl./.

-

- -

-

-

1
1. Numer Identyfikacji Podatkowej skladajacego informacje

Zalacznik Nr 6
do Uchwaly Rady Gminy Regnów
Nr III/21102z dnia 05 grudnia 2002 r.

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

IL-l

INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU LESNEGO
2. Rok
na

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

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 30 pazdziernika 2002 r. o podatku lesnym (Dz. U. Nr 200, poz. 1682).
Skladajacy:

Formularz przeznaczony dla osób fizycznych bedacych wlascicielami lasów, posiadaczami samoistnymi lasów,
uzytkownikami wieczystymi lasów, posiadaczami lasów stanowiacych wlasnosc Skarbu Panstwa lub jednostki samorzadu
terytorialnego.
Termin skladania: W terminie 14 dni od zaistnienia okolicznosci majacych wplyw na powstanie, badz wygasniecie obowiazku podatkowego.
Mieisce skladania: Wóit Gminv Regnów wlasciwy ze wzgJedu na mieisce polozenia lasu.

A. MIEJSCE

SKLADANIA INFORMACJI

3. Wójt Gminy Regnów
Adres 96 - 232 RegDÓw

B. DANE SKLADAJACEGO INFORMACJE
B.l DANE

IDENTYFIKACYJNE
4. Rodzaj skladajacego
O 1. wlasnosc

informacje ( zaznaczyc wlasciwa kratke)

O

2. wspólwlasnosc

6. Nazwisko, pierwsze imie, data urodzenia

7. Imie ojca, imie matki

8. Numer PESEL

B.2

ADRES

ZAMIESZKANIA

9. Kraj

10. Województwo

11. Powiat

12. Gmina

13. Ulica

14. Nr domulNr lokalu

15. Miejscowosc
116. Kod pocztowy

C. OKOLICZNOSCI

POWODUJACE

117. Poczta

KONIECZNOSC

18. Okolicznosci (zaznaczyc wlasciwa kratke)
O l. Informacja na dany rok

ZLOZENIA

INFORMACJI

O 2. korekta informacii na dany rok

D. DANE DOTYCZACE PRZEDMIOTOW OPODATKOWANIA
D.l Z WYJATKIEM ZWOLNIONYCH
Powierzchnia w hektarach fizycznych
Wyszczególnienie

l

2

1. Lasy ochronne
2. Lasy wchodzace w sklad rezerwatów
przyrody i parków narodowych
3. Lasy pozostale (nie wymienione
w w. l i 2)

4. Razem (w. 1 - 3)

-----

-----

-

- - --------

- - - - - - - - - - - -

2
E. INFORMACJA O PRZEDMIOTACH

ZWOLNIONYCH

-

(podac powienchnie lasu zwolnionego oraz pnepis prawa z jakiego tytulu wystepuje zwolnienie)

F. OSWIADCZENIE
SKLADAJACEGO

I PODPIS SKLADAJACEGO

/ OSOBY REPREZENTUJACEJ

Oswiadczam. te mane sa mi przepisy Kodeksu Karnego Skarbowego dotyczace odpowiedzialnosci za podanie danych niezgodnych
rzecz
20. Nazwisko
19.hnie
21. Data wypelnienia

(dzien

-miesiac -rok)

22. Podpis (pieczec) skladajacego I osoby reprezentujacej skladajacego

G. ADNOTACJE ORGANU PODATKOWEGO
23. Uwagi organu podatkowego

24. Identyfikator

pIZY.jmujacego formulalZ

------

25. Podpis przyjmujacego

formulalZ

