
Załącznik Nr 1 do UchwĄ Rady Gminy w Gożdzie nr XIY l74l201 1 z dnia l7 .l1'Ż011r.

l. NI P lub Pesel składajątego informację

INFoRMACJA w SPRAWIE PoDATKU oD NIERUCHoMoŚCI, RoLNEGo, LEŚNEGo'

2. Rok

Podstawaprawna: Ustawazdnia12stycznia1991 r.opodatkachiopłatachlokalnych (tekstjedn.Dz.U'z2010r.,Nr95'poz.613ze
zm.), ustawa z dnia l5 listopada 1984 r. o podatku rolnym (tekst jedn. Dz.U. 22006 r., Nr 136, poz.969 ze zm.). ustawa
zdnia3}nażdziemikaŻ0]7 r. o oodatku leśnvm (Dz.U. z200Żr.. Nr200. ooz. 1682).

Składający: Formularz przeTlaczony dla osób ftzycmych będących właścicielami nieruchomości lub obiektów budowlanych,
posiadaczami samoistn}łni nieruchomości lub obieh1ów budowlanych, uż1tkownikami wieczystyni gruntów,
posiadaczami nieruchomości lub ich części albo obiektów budowlanych lub ich części" stanowiących własnośÓ Skarbu
Państwa lub iednostki samorzadu teMorialneso.

Mieisce składania: organ podatkowy właściwy ze względu na miejsce położenia gruntów' budynków i budowli

A. MIFJSCE SKŁADANIA DEKLARACJI

B. DANE IDENTYFIKACYJNE
3. Rodzai własności. oosiadan ia ( zaznaczy c właściwa oozvcie)

! l. właściciel l n 2. współwłaściciel I o 3. posiadacz samoistnY I n 4. wspołposiadacz samoistny

l 5. uŻrtkownik wieczysW l o ó' wspołuzrtkownik wieczystv l o 7. posiadac. l tr 8' wsoołoosiadacz
4. Miejsce/a (adres/y) połoŻeniaprzedmiotów opodatkowania oraz numerly działek

5. Numeriy księgi wieczystej lub zbioru/ów dokumentów

6.Nazwisko 7. Pierwsze imię 8. Data urodzenia

7. Imię ojca, matki 8. Numer Pesel/ REGON 9. Telefon

10. Kraj l1. Województwo l2 Powiat

13. Gmina 14. Ulica 15. Numer domu/ Numer lokalu

l6. Miejscowośó 17. Kod pocŹowy 18. Poczta

c' oKoLlCZNoŚCI PowoDUJĄCE KoNIECzNoŚĆ zł,ożnNn LUB ZMIANY INFoRMACJI

I. PoDATEKoD NIERUCHOMoŚCI

D. DANE DoTYCZĄCE PRzEDMIoTÓw oPoDATKowANlA (z wyiątkiem zwolnionvch)
Wyszczególnienie Podstawa

opodatkowania

D. I POWIERZCHNIA GRTINTOW
|. związana z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w

ewidencii gruntÓw i budvnków ..m

Ż. pod jeziorami, zajętych na zbiomiki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych
................ ha

3' zajętych na prowadzenie odpłatnej stafutowej działalności poŹytku publiczrrego przez organizacje
Doż\,tku oubliczneso m2

4' pozostałe grunry
........-....,......., m2

D.2 POWIERZCHNIA UZYTKOWA (mierzona po wewnętrznej długości ścian na wszystkich kondygnacjach, z wyjątkiem powierzchni
klatek schodowych oraz szybów dŹwigowych; za kondygnacje uwa:ża się również garaze podziemne, piwnice, sutereny' i poddasza
uż1Ąkowe. Powierzchnię pomieszczeń o wysokości od l,40 m do Ż,20 m zalicza się do powlerzchni uzy'tkowej budynku w 50%o, a mniejszą
niż l,40 m,.pomija się)
BUDYNKOW LUB ICH CZĘSCI (budynek - obiekt budowlany w rozumieniu przepisów prawa budowlanego, który jest trwale zwięany z
gruntem' wydzielony z przestrzeni zapomocąprzegród budowlanych oraz posiada fundamenry i dach)

1. mieszkalnych
.. mt



2. związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej: w części budynków mieszkalnych/w budynkach
oozostałłchl ,--.........--.--.-........ m2

3. zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem
siewnvm "--........................... mt

4. m.tięanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej,
zaięwch Drzez podmiotY udzielaiące tvch świadczeń )

-........................... m-

5. za1ęĘch na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności poŹ}'tku publicznego przez organizacje
oożvtku oubliczneso -*.....,..................... mt

6. pozostĄch, innych niz wymienione

D.3 BUDOWLE - według wartości określonej w ań. 4 ust. l pkt 3 i ust. 3 - 7 --..... -..,. -...................21*

E. INFoRMACJA o NIERUcHoMoŚcIAcH ZwoLNIoNYcH
l. budynki gospodarcze lub ich części połoŻone na gruntach gospodarstw rolnych, słuĄce wyłącmie

działalności rolniczei .m2

2' inne (podaÓ rodzaj, powierzchnię gruntów, bud5łlków, budowli zwoldionych oraz przepis prawa z
którego rł5łrika zwolnienie)

!

II. PODATEKROLNY

F. DANE DOTYCZĄCE PRZEDMIOTU oPoDATKowANIA (włącmie ze zwolnionymi)
Klasy u2ry'tków

wynikające z
ewidencii gruntów

Powierzchnia gruntu w hektarach ftzlcmych
Ome Sady Użytki zielone Rolne

zabudowane
Zadrznwione i
zakrzewione

ogółem ha

I
il
III x x
IIIa

x
IIIb

x
w
Iva X

Ivb x
v
VI

Yiz
Razem

GrunW pod stawami:
- zarvbione I cmrnl ..............

- nie zarybione
Roury

RAZEM

G. INFORMACJA O ZWOLNIENIACHW PODATKU ROLNYM
(podaÓ rodzaj, klasę i powierzchnię gruntów zwolnionych oraz przepis prawa - z którego wynika zwolnienie)

H. t]LcI w PoDATKU RoLNYM oD GR[JNTÓW
l. z hrtułu nabvcia lub orzviecia w zagospodarowanie sruntów
2 inwestvcvine
3. inne



Razem

III. PODATEK LESNY

I. POWIERZCHNIA LASU
- wvnikaiaca z ewidencii sruntów i budynków
_ zwolniona od podatku leśnego w tym:

a) lasy z drzewostanem do 40 lat

b) inne (podaÓ rodzaj, powierzchnię gruntów zwolnionych oraz przepis prawa - z jakiego oĄułu \łYstępuje

zwolnienie)

- nodleBaiaca ooodatkowaniu

W Wm: lasy ochronne oraz lasy wchodzące w skład rezelryatów przyrody i parków n

J. oŚwhDcZENIE I PoDPls sKŁADAJĄcEGo / osoBY REPREZENTUJĄCEJ sKŁADAJĄcEGo
I)przedzonyla o odpowiedzialności karnej z art. 233 $ 1 Kodeksu Karnego oświadczam, że podane przeze mnie dane są zgodne z
prawdą.

21 . Data wypełnienia (dzień - miesiąc - rok) 22. Podpis (pieczęć) składającego / osoby reprezentującej
składającego

K ADNOTACJE ORGANU PODATKOWEGO
23. Uwagi organu podatkowego

24. Identyfi kator przyjmującego formularz

I

*ZgodniezarL63$Iustavyzdnia29sierpnia1997n_ordynacjapodłtkowa(tekstjednoliły:DzU'z2005r.Nr8,poz60zeun),
podstawy opodalkowanią klnotJ, podatków, odsetki za zwłokę, opłaty prolongacyjne, oprocentowanie nadpłol oraz wynagrodzenia
przjsługujące płotnikom zaokręla się do pełnych złotych,'u, ten sposób, Że końcówki kl,ot wynoszące mniej niŻ 50 gros4y pomija się, a
końcówki kwot wynoszące 50 i więcej groszy podwyższa sĘ do pełnych złotyclt
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