
ZałącznikNr4 do Uchwały Rady Gminy w GoździenrXIY17412011zdniaI7.l1.2011r.

l . Numer Identyfi kacj i Podatkowej składającego deklaracj ę

..'.................:

DEKLARACJA NA PoDATEK LEŚNY

2. Rok

Formularz ptzeznaczony dla osób flzycmych będących współłłaścicielami lub wspołposiadaczami z osobami
prawnymi bądź innymi jednostkami, osób prawnych, jednostek organizacyjnych oraz spółek nie mających osobowości
prawnej będącymi właścicielami nieruchomości, posiadaczami samoistnymi nieruchomości, uŻ1.tkownikami
wieczystymi gruntów, posiadaczami nieruchomości lub ich części albo obiektów budowlanych lub ich części,
stanowiących własnośó Skarbu Panstwa lub jednos&i samorządu tery'torialnego.
Formularz składają także osoby fizyczne będące współwłaścicielami lub współposiadaczami gruntów, budynków i ich

i lub budowli i ich cześci z ww. nodmiotami
Termin składania: osoby fizyczne (współwłaściciele lub współposi adacze z osobami prawnymi, bądź innyni jednostkami)' osoby prawne,

jednostki organizacyjne Agencji Własności Rolnej Skarbu Pństwą a takze społki nie mĄące osobowości prawnej do
15 Ęcznia kżdego roku podatkowego lub w terminie 14 dni od zaistnienia okoliczności mających wpływ na powstanie
bądź wygaśnięcie obowiązku podatkowego a osoby fizyczne w terminie 14 dni od zaistnienia okoliczności mających
wpływ na powstanie bądź wygaśnięcie obowią,zku podatkowego.
Formularz składają takŻe osoby fizyczne będące współwłaścicielami lub wspołposiadaczami gruntów, budynków i ich

i lub budowli i ich cześci z ww. oodmiotami.

3. Wójt Gminy Gózd..............,
Adres:............... . . :.

* - dotyczy składającego deklarację nie będącego osobą fizyczną ** - dotyczy składającego

B.I DANE IDENTYFIKACYJNE
4. Rodzaj składającego deklarację (zaznaczyć właściwą pozycję

tr l.osoba fizycma ! 2. osoba prawna ! 3. jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej

n 4. społka nie ma'jąca osobowości prawnej

o l. właściciel l 2. wspófułaściciel n 3. posiadacz samoistny n 4. wspĘosiadacz samoiŚny

! 5. uł'tkownik wieczysĘ tr 6. współuŻy.tkownik wieczysĘ l 7. posiadacz n 8. współposiadacz

6. Miejsce/a (adres/y) połozenia przedmiotów opodatkowania oraz numer/y dzialek

7. NumerĄ księgi wieczystej lub zbioru/ów dokumentów

8. Nazwa pełnał / Nazwisko, pierwsze imię, data urodzenia**

10. Identyfikator REGON* /Numer PESEL**

B.2 ADRES SIEDZIBY / ADRES ZAMIESZKANIA

16. Numer domu / Numer lokalu

c. oKoLICZNoŚo PowoDUJAcE KoNIEczNoŚ Ć zroŻn\u' DEKLARACJI'

n 1. deklaracja roczna n 2. korekla deklaracji roczrej



PRZEDMIoTÓW oPoDATKowANIA

***ZgodnieTart63SlusttwS)zdnia29sierpnia1997n-Ordynacjapodatkowa(tekstjednolily:DzU.z2005r.Nr8,poz60zezm),
podstawy opodatkowania, kwoty podańkóv' odsaki za złłIokę' opłaty prolongacyjnq oprocentov,anie naĘIil oraz wynagrodzenia
pr1ysługujące płatnikom zaokrągla się do pełnych złoEch, w ten sposób, że końcówki kwot wynoszące mniej niż 50 gros4l pomija sĘ, a
końctźwki kwot wynoszęe 50 i więcąj groszy podvyższa się do pelnych złotyclt

Na podstawie art. 3a ustaw z dnia ]7 czer'vłca 1996 r. o postę1lowaniu egzekuc1jry.rn w administracji (Dz'tJ. z I99] r. Nr 36. poz. t6} z
późn' zm.) niniejsza deklaracja stanowi podstawę do vystnwienia tytułu wykonawczego.
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