Załącznik Nr 2 do uchwały Nr X/70/15 Rady Gminy w Mędrzechowie z dnia 30 grudnia 2015
DEKLARACJA NA PODATEK ROLNY NA ......... ROK
(składana przez osoby prawne, jednostki organizacyjne, oraz spółki nieposiadające osobowości prawnej)

I. Miejsce złożenia deklaracji
1.

Nazwa i adres organu podatkowego.
Wójt Gminy Mędrzechów, 33-221 Mędrzechów 434

II. Okoliczności powodujące złożenie deklaracji.
Powstanie obowiązku podatkowego

Wygaśnięcie obowiązku podatkowego

Zdarzenie mające wpływ na wysokość
opodatkowania (art. 6a ust. 4 ustawy)

III. Dane dotyczące podatnika.
2.

Pełna nazwa

3.

Adres siedziby

4.

Identyfikator podatkowy *

6.

Dane współwłaścicieli / współposiadaczy – osoby prawnej, jednostki organizacyjnej oraz spółki nieposiadającej osobowości prawnej
Pełna nazwa
Adres siedziby

a)

Identyfikator podatkowy *

b)

Numer REGON

Numer REGON

Pełna nazwa

Identyfikator podatkowy *

7.

5.

Numer REGON

Dane współwłaściciela / współposiadacza – osoby fizycznej

a) nazwisko i imię

adres

Identyfikator podatkowy *
b) )nazwisko i imię

adres

Identyfikator podatkowy *

IV. Dane dotyczące przedmiotu opodatkowania.
8.

Miejsce położenia gruntów

9.

Grunty stanowią gospodarstwo rolne

10. Grunty nie stanowią gospodarstwa rolnego

11. Data nabycia (objęcia w posiadanie) / Data zmiany
dzień ____ ____ miesiąc ____ ____ rok ____ ____ ____ ____

12. Numery KW (Lwh)

13. Numery działek

14. Źródło powstania obowiązku podatkowego (art. 3 ust.1)

a) właściciel / współwłaściciel; b) posiadacz samoistny; c)użytkownik wieczysty; d) posiadacz gruntów stanowiących własność Skarbu
Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego z zaznaczeniem czy posiadanie wynika z umowy czy jest bez tytułu prawnego;
e) wyjątek określony w art. 3 ust. 1 pkt. 4 lit. b ustawy;

V. Wyszczególnienie
Klasy użytków rolnych
Powierzchnia
wynikające z ewidencji gruntów i
gruntu w
budynków
hektarach
fizycznych
1.
Grunty orne
I
II
III a
III b
IV a
IV b
V
VI
VI z
Sady
I
II
III a, III
III b
IV a, IV
IV b
V
VI
VI z
Użytki zielone
I
II
III
IV
V
VI
VI z
Grunty rolne zabudowane
I
II
III a
III
III b
IV a
IV
IV b
V
VI
VI z
Grunty pod stawami
a) zarybione łososiem, trocią, palią,
głowacicą i pstrągiem
b) zarybione innymi gatunkami ryb
oraz nie zarybione

Grunty pod rowami

Grunty zadrzewione i
zakrzewione na użytkach
rolnych
I
II
IIIa
III
IIIb
IVa

2.

Przelicznik
.

STAWKA podatku z
1ha (przeliczenio (należy podać z
wego lub
dokładnością do czterech
fizycznego )
Powierzchnia w ha
przeliczeniowych
miejsc po przecinku)

3

4.

5.

WYMIAR
podatku
rolnego
w zł., gr
6.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

IVb
IV
V
VI
VI z
Użytki rolne o nieustalonym
przeliczniku
Razem (bez zwolnień)

VI. Wyszczególnienie przedmiotów zwolnionych
(należy podać rodzaj klasę i powierzchnię gruntów zwolnionych oraz przepis prawa z jakiego tytułu występuje zwolnienie)

VII.
Łączna kwota podatku ( w złotych )
różnica między kwotą podatku bez zwolnień (część V) a kwotą ulg (część VI)

POUCZENIE
Niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego zgodnie z przepisami ustawy z dnia
17.06.1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji( Dz. U. z 2014 r. poz. 1619 z p.zm.)

VIII .OŚWIADCZENIE I PODPIS PODATNIKA / OSOBY REPREZENTUJĄCEJ PODATNIKA
Oświadczam, że podane przeze mnie dane są zgodne z prawdą.
15. Imię

16. Nazwisko

17. Data wypełnienia

18. Podpis (pieczęć) podatnika / osoby reprezentującej podatnika

19. Telefon kontaktowy

20. Podpis osoby odpowiedzialnej za prawidłowe wypełnienie deklaracji

IX. ADNOTACJE ORGANU PODATKOWEGO

21. Uwagi organu podatkowego
Do przypisu:…………………………………………….
Do odpisu………………………………………………..

OBJAŚNIENIA DO DEKLARACJI NA PODATEK ROLNY
* W pozycji: identyfikator podatkowy należy wpisać : - numer PESEL - w przypadku podatników będących osobami fizycznymi objętymi
rejestrem PESEL
nieprowadzących działalności gospodarczej lub niebędących zarejestrowanymi
podatnikami podatku od towarów i usług,
–
–
1. Podstawa prawna :
2. Składający :

3. Termin składania :

4. Miejsce składania :

numer NIP

- w przypadku pozostałych podmiotów podlegających obowiązkowi ewidencyjnemu.

Ustawa z dnia 15 listopada 1984 roku o podatku rolnym (tekst jednolity Dz. U. 2015, poz.1381
z późn. zm.) zwana dalej „ustawą”.
Formularz przeznaczony jest dla osób prawnych, jednostek organizacyjnych, w tym spółek
nieposiadających osobowości prawnej, jednostek organizacyjnych Agencji Nieruchomości Rolnych, a
także jednostek organizacyjnych Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe; obowiązek
składania deklaracji dotyczy także sytuacji gdy grunty podlegające podatkowi rolnemu są we
współwłasności lub znajdują się w posiadaniu osób fizycznych oraz osób prawnych, jednostek
organizacyjnych, w tym spółek nieposiadających osobowości prawnej.
Deklarację na dany rok podatkowy należy złożyć do dnia 15 stycznia danego roku, a jeżeli obowiązek
podatkowy powstał po tym dniu - w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających
powstanie tego obowiązku. Deklarację należy odpowiednio skorygować w terminie 14 dni od dnia
zaistnienia zmian mających wpływ na wysokość opodatkowania. Obliczony w deklaracji podatek rolny
należy wpłacać w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego na rachunek
budżetu właściwej gminy w terminach do dnia 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada.
Wójt Gminy Mędrzechów, 33-221 Mędrzechów 434

Załącznik Nr 1 do uchwały nr X/70/15 Rady Gminy w Mędrzechowie
z dnia 30 grudnia 2015
INFORMACJA O GRUNTACH
(SKŁADANA PRZEZ OSOBY FIZYCZNE)

I. Miejsce złożenia informacji
1.Nazwa i adres organu podatkowego.
Wójt Gminy Mędrzechów, 33-221 Mędrzechów 434

II. Okoliczności powodujące złożenie informacji
Powstanie obowiązku podatkowego

Wygaśnięcie obowiązku podatkowego

Zdarzenie mające wpływ na wysokość
opodatkowania (art. 6a ust. 4 ustawy)

III. Dane dotyczące podatnika.
2. Nazwisko i imię

3. Imiona rodziców

4. Identyfikator podatkowy *

5. Adres zamieszkania

6. Dane współwłaścicieli / współposiadaczy
a)

b)

c)

Nazwisko i imię

Imiona rodziców

Identyfikator podatkowy *

Adres zamieszkania

Nazwisko i imię

Imiona rodziców

Identyfikator podatkowy *

Adres zamieszkania

Nazwisko i imię

Identyfikator podatkowy *

Imiona rodziców

Adres zamieszkania

IV. Dane dotyczące przedmiotu opodatkowania.
7.Miejsce położenia gruntów

8.Grunty stanowią gospodarstwo rolne

9.Grunty nie stanowią gospodarstwa rolnego

10.Data nabycia (objęcia w posiadanie) / Data zmiany
dzień ____ ____ miesiąc ____ ____ rok ____ ____ ____ ____
11.Numery działek

12. Źródło powstania obowiązku podatkowego (art. 3 ust.1)
a) właściciel / współwłaściciel; b) posiadacz samoistny; c)użytkownik wieczysty; d) posiadacz gruntów stanowiących własność Skarbu
Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego z zaznaczeniem czy posiadanie wynika z umowy czy jest bez tytułu prawnego;
e) wyjątek określony w art. 3 ust. 1 pkt. 4 lit. b ustawy;

Grunty orne

Sady

I

I

II

II

IIIa

IIIa

IIIb

IIIb

IVa

III

IVb

IV

V

IVa

VI

IVb

VIz

V
VI

Użytki zielone
I

VIz

II

Grunty pod stawami

III

a) zarybionymi łososiem, trocią,
głowacicą, palią i pstrągiem

IV
b) zarybione innymi gatunkami ryb
oraz niezarybione

V
VI
VIz
Grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych
I

Grunty rolne zabudowane

II

I

IIIa

II

IIIb

IIIa

III

IIIb

IVa

III

IVb

IVa

IV

IVb

V

IV

VI

V

VIz

VI
IVz
Grunty pod rowami

I

I

II

II

IIIa

III

IIIb

IV

IVa

V

IVb

VI

V

VIz

VI
VIz

Rowy bez oznaczenia klasy gleboznawczej

Użytki rolne o nieustalonym przelicznika

V. WYSZCZEGÓLNIENIE PRZEDMIOTÓW ZWOLNIONYCH
(należy podać rodzaj klasę i powierzchnie gruntów zwolnionych oraz przepis prawa z jakiego tytułu występuje zwolnienie)

Niniejsza informacja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie z przepisami ustawy
z dnia 17.06.1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (t.j. Dz. U z 2014r., poz. 1619 z późn.zm.) .

VI .OŚWIADCZENIE I PODPIS PODATNIKA / OSOBY REPREZENTUJĄCEJ PODATNIKA
Oświadczam, że podane przeze mnie dane są zgodne z prawdą.
13. Imię

14. Nazwisko

15. Data wypełnienia

16. Podpis podatnika / osoby reprezentującej podatnika

VII. ADNOTACJE ORGANU PODATKOWEGO

OBJAŚNIENIA

DO INFORMACJI

NA

PODATEK

ROLNY

W pozycji: identyfikator podatkowy należy wpisać :
•

numer PESEL - w przypadku podatników będących osobami fizycznymi objętymi rejestrem PESEL nieprowadzących działalności
gospodarczej lub niebędących zarejestrowanymi
podatnikami podatku od towarów i usług,

•

numer NIP

1. Podstawa prawna :

- w przypadku pozostałych podmiotów podlegających obowiązkowi ewidencyjnemu.

2. Składający :
3. Termin składania :

Ustawa z dnia 15 listopada 1984 roku o podatku rolnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz.1381
z późn. zm.) zwana dalej „ustawą”.
Formularz przeznaczony jest dla osób fizycznych
14 dni od dnia wystąpienia okoliczności uzasadnionych powstania albo wygaśnięcia obowiązku
podatkowego w zakresie podatku rolnego lub zaistnienia zmian mających wpływ na wysokość
opodatkowania

4. Miejsce składania :

Wójt Gminy Mędrzechów, 33-221 Mędrzechów 434

Załącznik Nr 4 do uchwały nr X/70/15 Rady Gminy w Mędrzechowie z dnia 30 grudnia 2015 r.

DEKLARACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI NA ……………….. rok.
Podstawa prawna:

Ustawa z dnna 12 stycznna 1991 r. o podatkach n opłatach lokalnych (tekst jednolnty Dz. U. z 2014 r. poz. 849 z p.zm.).

Składający:

Formularz przeznaczony dla osób prawnych, jednostek organnzacyjnych oraz spółek nne mających osobowoścn prawnej będących
właścncnelamn nneruchomoścn lub obnektów budowlanych, posnadaczamn samonstnymn nneruchomoścn lub obnektów budowlanych,
użytkownnkamn wneczystymn gruntów, posnadaczamn nneruchomoścn lub nch częścn albo obnektów budowlanych lub nch częścn,
stanownących własność Skarbu Państwa lub jednostkn samorządu terytornalnego, oraz dla jednostek organnzacyjnych Agencjn Własnoścn
Rolnej Skarbu Państwa a także jednostek organnzacyjnych Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe; obownązek dotyczy
równneż osób fnzycznych będących współwłaścncnelamn lub współposnadaczamn z osobamn prawnymn, bądź z nnnymn jednostkamn
organnzacyjnymn nne posnadającymn osobowoścn prawnej lub z spółkamn nne posnadającymn osobowoścn prawnej, z wyjątknem osób
tworzących wspólnotę mneszkannową.

Termnn składanna:

Do dnna 31 stycznna danego roku podatkowego, a jeżeln obownązek podatkowy powstał po tym dnnu - w termnnne 14 dnn od
zanstnnenna okolncznoścn uzasadnnających powstanne tego obownązku.

A. MIEJSCE SKŁADANIA DEKLARACJI
Wójt Gminy Mędrzechów, 33-221 Mędrzechów 434

B. DANE PODATNIKA
..1. DANE IDENTYFIKACYJNE
2. Podatnnk (zaznaczyć właścnwą kratkę)

q 1. osoba fnzyczna

q

2. osoba prawna

q

3. jednostka organnzacyjna

q

4. spółka nne mająca osobowoścn prawnej

2.1. Nazwa pełna

3. Rodzaj własnoścn, posnadanna (zaznaczyć właścnwą kratkę)
q 1. właścncnel
q 3. użytkownnk wneczysty
q 2. współwłaścncnel
q 4. współużytkownnk wneczysty

q 5. posnadacz samonstny
q 6. współposnadacz samonstny

q 7. posnadacz zależny
q 8. Współposnadacz zależny

4. Mnejsce/a (adres/y) położenna przedmnotów opodatkowanna oraz numer/y dznałek

5. Numer/y ksnęgn wneczystej lub zbnoru/ów dokumentów, nazwa sądu rejonowego, w którym prowadzona jest ksnęga wneczysta

6. Nazwa pełna / Nazwnsko, pnerwsze nmnę, drugne nmnę, data urodzenna w przypadku osób fnzycznych
7. Nazwa skrócona / Imnę ojca, nmnę matkn w przypadku osób fnzycznych

8. Identyfnkator podatkowy *

9. Identyfnkator REGON

10.

Nr PKD

B.2. ADRES SIEDZIBY / ADRES ZAMIESZKANIA (w przypadku osób fizycznych składających deklarację)
11. Kraj
14. Gmnna

12. Województwo

13. Pownat

15. Ulnca

18. Mnejscowość

16. Numer domu
19. Kod pocztowy

17. Numer
lokalu

20. Poczta

C. OKOLICZNOŚCI POWODUJĄCE KONIECZNOŚĆ ZŁOŻENIA DEKLARACJI
21. Okolncznoścn (zaznaczyć właścnwą kratkę)

q 1. deklaracja składana w termnnne

do 31 stycznna roku podatkowego

q 2. powstanne obownązku podatkowego w trakcne roku podatkowego

q 3. wygaśnnęcne obownązku podatkowego
q 4. zmnana mnejsca zamneszkanna lub snedznby
q 5. korekta deklaracjn rocznej - obownązuje za okres.............................................

D. DANE DOTYCZĄCE PRZEDMIOTÓW OPODATKOWANIA (z wyjątknem zwolnnonych)
Wyszczególnienie

1

Podstawa

Stawka
podatku
w zł., gr

Kwota podatku
w zł., gr

3

4

5

2

D.1. POWIERZCHNIA GRUNTÓW
1. związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez
względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i
budynków

__ __ __ __ m2

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

__ __ __ __,____

.

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

__ __ __ __ m2

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

__ __ __ __,____

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

4. niezabudowane objęte obszarem rewitalizacji, o którym mowa w
ustawie z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji, i położone
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
Rodzaj powierzchni
Wys.
pow. 2,20 m

D.2. BUDYNKI lub ICH CZĘŚCI
1.
2.

3.

4.

5
5.

Stawka
podatku
w zł., gr

Wys.
1,40 m –2,20
m

Kwota podatku
w zł., gr

__ __ __ m2

__ __ __ m2

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

__ __ __ __,____

Budynki lub ich części związane z prowadzeniem działalności
gospodarczej oraz budynki mieszkalne lub ich części zajęte na
prowadzenie działalności gospodarczej
__ __ __ m2

__ __ __ m2

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

__ __ __ __,____

Budynki lub ich części zajęte na prowadzenie działalności
gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem
siewnym
__ __ __ m2

__ __ __ m2

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

__ __ __ __,____

__ __ __ m2

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

__ __ __ __,____

__ __ __ m2

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

Budynki mieszkalne lub ich części

Budynki lub ich części związane z udzielaniem świadczeń
zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej,
zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń
Pozostałe budynki lub ich części, w tym zajęte na prowadzenie
odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez
organizacje pożytku publicznego
D.3. BUDOWLE lub ICH CZĘŚCI

1.Budowle lub ich części związane z prowadzeniem
gospodarczej

działalności

__ __ __ m2

__ __ __ m2

Wartość budowli określona
zgodnie
z art. 4 ust 1 pkt 3 i ust 3 - 7
__ __ __ __ __ __ __ zł

__ __ __ __,____

Kwota podatku
w zł, gr

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

ŁĄCZNA KWOTA PODATKU (zaokrąglić do pełnych złotych)

zł

F
F.1. ZWOLNIENIA UCHWAŁOWE OD PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI
Powierzchnia zwolniona
Tytuł zwolnienia
z opodatkowania w m 2
Zwolnienie wprowadzone uchwałą
Rady Gminy w
Mędrzechowie
Budynki
Grunty
Uchwała Nr
z dnia

Wartość w zł.

Budowle

F..2. ZWOLNIENIA USTAWOWE OD PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI
Tytuł zwolnienia
Art. 7 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r.
o podatkach i opłatach lokalnych

Powierzchnia zwolniona
z opodatkowania w m 2

Budynki

Grunty

Wartość w zł.

Budowle

Ust:
pkt
G . INFORMACJE o współwłaścicielach i współposiadaczach nieruchomości

* W pozycji:

identyfikator podatkowy należy wpisać :



numer
PESEL
w
przypadku
podatnnków
będących
osobamn
fnzycznymn
objętymn
nneprowadzących dznałalnoścn gospodarczej lub nnebędących zarejestrowanymn podatnnkamn podatku od towarów n usług,



numer NIP

-

rejestrem

PESEL

w przypadku pozostałych podmnotów podlegających obownązkown ewndencyjnemu.

Oświadczam, że znana jest mn treść art. 56 ustawy z dnna 10 wrześnna 1999 r. Kodeks karny skarbowy (tekst jednolnty Dz. U. z 2007 r. Nr 111, poz. 765 z p.
zm.)
Art. 56 § 1 Podatnnk, który składając organown podatkowemu, nnnemu uprawnnonemu organown lub płatnnkown deklarację lub ośwnadczenne, podaje nneprawdę
lub zataja prawdę albo nne dopełnna obownązku zawnadomnenna o zmnanne objętych nnmn danych, przez co naraża podatek na uszczuplenne,podlega karze
grzywny do 720 stawek dznennych albo karze pozbawnenna wolnoścn, albo obu tym karom łącznne.
§ 4 – karze grzywny podlega także ten podatnnk, który mnmo ujawnnenna przedmnotu lub podstawy opodatkowanna nne składa w termnnne organown
podatkowemu lub płatnnkown deklaracjn lub ośwnadczenna.

H.OŚWIADCZENIE I PODPIS PODATNIKA / OSOBY REPREZENTUJĄCEJ PODATNIKA
Ośwnadczam, że są mn znane przepnsy Kodeksu karnego skarbowego o odpownedznalnoścn za podanne danych nnezgodnych z rzeczywnstoścną.
22. Imnę

23 Nazwnsko

24. Data wypełnnenna

25 Podpns (pneczęć) podatnnka / osoby reprezentującej podatnnka

26. Telefon kontaktowy

27. Podpns osoby odpownedznalnej za prawndłowe wypełnnenne deklaracjn

I. ADNOTACJE ORGANU PODATKOWEGO
Uwagn organu podatkowego
Do przypnsu:…………………………………………….
Do odpnsu………………………………………………..
Na podstawie art. 2 § 1 pkt. 1, w związku z art. 3 § 1 i art. 3a ustawy z dnia 17.06.1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (tekst jedn.
Dz. U z 2005 r. Nr 229, poz. 1954 z p.zm.) niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego.

Objaśnienia do deklaracji na podatek od nieruchomości
1. Miejsce składania:
2. Termin płatności:

Wójt Gminy Mędrzechów, 33-221 Mędrzechów 434

Obliczony w deklaracji podatek od nieruchomości należy wpłacać – bez wezwania – na rachunek Urzędu Gminy w
Mędrzechowie w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego, w terminie do dnia
15 każdego miesiąca, a za styczeń do dnia 31 stycznia.
3. Objaśnienia do cz. D :
Użyte w ustawie określenia oznaczają:
a) Budynek – obiekt budowlany w rozumieniu przepisów prawa budowlanego, który jest trwale związany z
gruntem , wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach;
b) Powierzchnia użytkowa budynku lub jego części - powierzchnia mierzoną po wewnętrznej długości ścian
na wszystkich kondygnacjach, z wyjątkiem powierzchni klatek schodowych oraz szybów dźwigowych; za
kondygnację uważa się również garaże podziemne, piwnice, sutereny i poddasza użytkowe; powierzchnię
pomieszczeń lub ich części oraz część kondygnacji o wysokości w świetle od 1,40 m do 2,20 m zalicza się do
powierzchni użytkowej budynku w 50 %, a jeżeli wysokość jest mniejsza niż 1,40 m, powierzchnię tę pomija
się.
c) Budowla – obiekt budowlany w rozumieniu przepisów prawa budowlanego niebędący budynkiem lub obiektem
małej architektury, a także urządzenie budowlane w rozumieniu przepisów prawa budowlanego związane z
obiektem budowlanym, które zapewnia możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem.
d) Grunty, budynki i budowle związane z prowadzeniem działalności gospodarczej to grunty, budynki i
budowle będące w posiadaniu przedsiębiorcy lub innego podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą, z
wyjątkiem budynków mieszkalnych oraz gruntów związanych z tymi budynkami chyba, że przedmiot
opodatkowania nie jest i nie może być wykorzystywany do prowadzenia tej działalności ze względów
technicznych.
4. Objaśnienia do części Zgodnie z art. 6 ust. 10 ustawy obowiązek składania deklaracji o nieruchomościach i obiektach budowlanych
F.2. :
dotyczy również podatników korzystających ze zwolnień na mocy ustawy.
a) Grunty - należy podać powierzchnię zwolnioną od podatku w metrach kwadratowych;
b) Budynki - należy podać powierzchnię użytkową zwolnioną od podatku w metrach kwadratowych;
3) Budowle - należy podać wartość budowli zwolnionych od podatku;
4) W odniesieniu do wszystkich rodzajów przedmiotów opodatkowania należy określić podstawę zwolnienia zwolnienia od podatku od nieruchomości są zawarte w art. 7 ust. 1 i 2 ustawy.

Załącznik Nr 3 do uchwały X/70/15 Rady Gminy w Mędrzechowie z dnia 30 grudnia 2015r.

INFORMACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI I OBIEKTACH BUDOWLANYCH
(składana przez osoby fnzyczne)

I. MIEJSCE SKŁADANIA INFORMACJI
1. Nazwa n adres organu podatkowego
Wójt Gminy Mędrzechów, 33-221 Mędrzechów 434

II. DANE PODATNIKA
2. Nazwnsko n nmnę
3. Imnona rodznców

4. Identyfnkator podatkowy *

5. Adres zamneszkanna

II I . D ANE W S PÓ ŁW Ł AŚ CI CI E LI W SP Ó ŁP O S I AD AC ZY
a) nazwnsko n nmnę

Imnona rodznców

Identyfnkator podatkowy*

Adres zamneszkanna

IV. DANE DOTYCZĄCE PRZEDMIOTU OPODATKOWANIA
6. Mnejsce/a (adres/y) położenna przedmnotów opodatkowanna oraz numer/y dznałek
7. Data nabycna (objęcna w posnadanne) Data zmnany

8. Data rozpoczęcna użytkowanna (obnekt nowo wybudowany)

9. Źródło powstanna obownązku podatkowego (art. 3 ust, 1 n 2 ustawy):
a)właścncnel współwłaścncnel, b)posnadacz samonstny, c)użytkownnk wneczysty, d)posnadacz nneruchomoścn lub nch częścn albo obnektów budowlanych lub nch częścn
stanownących własność Skarbu Państwa lub jednostkn samorządu terytornalnego

V. OKOLICZNOŚCI POWODUJĄCE KONIECZNOŚĆ ZŁOŻENIA INFORMACJI
(zaznaczyć właścnwą kratkę)

q 1. powstanne obownązku podatkowego

q 2. powstanne obownązku podatkowego w trakcne roku podatkowego

q 3. wygaśnnęcne obownązku podatkowego

q 4. korekta nnformacjn

VI. WYSZCZEGÓLNIENIE NIERUCHOMOŚCI I OBIEKTÓW BUDOWLANYCH
1

RODZAJE PODSTAWY OPODATKOWANIA

POWIERZCHNIA

1. POWIERZCHNIA GRUNTÓW
1.

związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez
względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i
budynków

__ __ __ __ m2

2.
2. pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami
powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych
3. pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej
działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku
publicznego
4. niezabudowane objęte obszarem rewitalizacji, o którym mowa w
ustawie z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji, i położone 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

__ __ __ __ ha

__ __ __ __ m2

_________m2

Rodzaj powierzchni
Wys.
pow. 2,20 m

2. BUDYNKI lub ICH CZĘŚCI

Wys.
1,40 m –2,20 m

1.

Budynki mieszkalne lub ich części

__ __ __ m2

__ __ __ m2

2.

Budynki lub ich części związane z prowadzeniem działalności
gospodarczej oraz budynki mieszkalne lub ich części zajęte na
prowadzenie działalności gospodarczej

__ __ __ m2

__ __ __ m2

Budynki lub ich części zajęte na prowadzenie działalności
gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym

__ __ __ m2

__ __ __ m2

__ __ __ m2

__ __ __ m2

3.
4.

5

Budynki lub ich części związane
z udzielaniem
świadczeń
zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej,
zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń
Pozostałe budynki lub ich części, w tym zajęte na prowadzenie
odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez
organizacje pożytku publicznego

__ __ __ m2

__ __ __ m2

Wartość budowli określona zgodnie
z art. 4 ust 1 pkt 3 i ust 3 - 7

3. BUDOWLE lub ICH CZĘŚCI

1.Budowle lub ich części związane z prowadzeniem
gospodarczej

działalności

__ __ __ __ __ __ __ zł

VII. DANE O PRZEDMIOTACH ZWOLNIONYCH
1. ZWOLNIENIA UCHWAŁOWE OD PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI
Tytuł zwolnienia
Zwolnienie wprowadzone uchwałą
Rady Gminy w
Mędrzechowie
Uchwała Nr

Powierzchnia zwolniona
z opodatkowania w m 2

Budynki

Wartość w zł.

Grunty

Budowle

z dnia

2. ZWOLNIENIA USTAWOWE OD PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI
Tytuł zwolnienia
Art. 7 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i
opłatach lokalnych

Powierzchnia zwolniona
z opodatkowania w m 2

Budynki

Wartość w zł.

Grunty

Budowle

Ust:
pkt

* W pozycji:

identyfikator podatkowy należy wpisać :



numer
PESEL
w
przypadku
podatnnków
będących
osobamn
fnzycznymn
objętymn
nneprowadzących dznałalnoścn gospodarczej lub nnebędących zarejestrowanymn podatnnkamn podatku od towarów n usług,



numer NIP

-

rejestrem

PESEL

w przypadku pozostałych podmnotów podlegających obownązkown ewndencyjnemu.

Oświadczam, że znana jest mn treść art. 56 ustawy z dnna 10 wrześnna 1999 r. Kodeks karny skarbowy (tekst jednolnty Dz. U. z 2007 r. Nr 111, poz. 765 z p.
zm.)
Art. 56 § 1 Podatnnk, który składając organown podatkowemu, nnnemu uprawnnonemu organown lub płatnnkown deklarację lub ośwnadczenne, podaje nneprawdę
lub zataja prawdę albo nne dopełnna obownązku zawnadomnenna o zmnanne objętych nnmn danych, przez co naraża podatek na uszczuplenne,podlega karze
grzywny do 720 stawek dznennych albo karze pozbawnenna wolnoścn, albo obu tym karom łącznne.
§ 4 – karze grzywny podlega także ten podatnnk, który mnmo ujawnnenna przedmnotu lub podstawy opodatkowanna nne składa w termnnne organown
podatkowemu lub płatnnkown deklaracjn lub ośwnadczenna.

VIII.OŚWIADCZENIE I PODPIS PODATNIKA / OSOBY REPREZENTUJĄCEJ PODATNIKA
Ośwnadczam, że są mn znane przepnsy Kodeksu karnego skarbowego o odpownedznalnoścn za podanne danych nnezgodnych z rzeczywnstoścną.
Imnę

24. Data wypełnnenna

23 Nazwnsko

25 Podpns (pneczęć) podatnnka / osoby reprezentującej podatnnka

IX. ADNOTACJE ORGANU PODATKOWEGO

Objaśnienia do informacji na podatek od nieruchomości
1. Miejsce składania:

Wójt Gminy Mędrzechów, 33-221 Mędrzechów 434

2. Składający

Formularz przeznaczony jest dla osób fizycznych

3.Podstawa prawna

Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (J.T. Dz. U. Z 2014 r . poz. 849 z późn. zm)

2. Termin płatności:

14 dni od dnia wystawienia okoliczności uzasadniających powstanie albo wygaśnięcie obowiązku podatkowego lub
zaistnienia zmian mających wpływ na wysokość opodatkowania
Użyte w ustawie określenia oznaczają:
e) Budynek – obiekt budowlany w rozumieniu przepisów prawa budowlanego, który jest trwale związany z
gruntem , wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach;
f) Powierzchnia użytkowa budynku lub jego części - powierzchnia mierzoną po wewnętrznej długości ścian
na wszystkich kondygnacjach, z wyjątkiem powierzchni klatek schodowych oraz szybów dźwigowych; za
kondygnację uważa się również garaże podziemne, piwnice, sutereny i poddasza użytkowe; powierzchnię
pomieszczeń lub ich części oraz część kondygnacji o wysokości w świetle od 1,40 m do 2,20 m zalicza się do
powierzchni użytkowej budynku w 50 %, a jeżeli wysokość jest mniejsza niż 1,40 m, powierzchnię tę pomija
się.
g) Budowla – obiekt budowlany w rozumieniu przepisów prawa budowlanego niebędący budynkiem lub obiektem
małej architektury, a także urządzenie budowlane w rozumieniu przepisów prawa budowlanego związane z
obiektem budowlanym, które zapewnia możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem.
h) Grunty, budynki i budowle związane z prowadzeniem działalności gospodarczej to grunty, budynki i
budowle będące w posiadaniu przedsiębiorcy lub innego podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą, z
wyjątkiem budynków mieszkalnych oraz gruntów związanych z tymi budynkami chyba, że przedmiot
opodatkowania nie jest i nie może być wykorzystywany do prowadzenia tej działalności ze względów
technicznych.
Zgodnie z art. 6 ust. 10 ustawy obowiązek składania informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych
dotyczy również podatników korzystających ze zwolnień na mocy ustawy.
c) Grunty - należy podać powierzchnię zwolnioną od podatku w metrach kwadratowych;
d) Budynki - należy podać powierzchnię użytkową zwolnioną od podatku w metrach kwadratowych;
5) Budowle - należy podać wartość budowli zwolnionych od podatku;
6) W odniesieniu do wszystkich rodzajów przedmiotów opodatkowania należy określić podstawę zwolnienia zwolnienia od podatku od nieruchomości są zawarte w art. 7 ust. 1 i 2 ustawy.

3. Objaśnienia do cz. VI

4. Objaśnienia do cz. VII

Zał cznik Nr 6 do uchwały X/70/15 Rady Gminy w Mędrzechowie
z dnia 30 grudnia 2015 roku
DEKLARACJA NA PODATEK LE NY NA ………ROK
I. Miejsce złożenia deklaracji
Nazwa i adres organu podatkowego.

Wójt Gminy Mędrzechów, 33-221 Mędrzechów 434

II. Okoliczno ci powoduj ce złożenia deklaracji
powstanie obowi zku podatkowego

wyga nięcie obowi zku podatkowego

zdarzenie maj ce wpływ na wysoko ć
opodatkowania (art. 5 ust. 4ustawy )

III. Dane dotycz ce podatnika
1.Pełna nazwa

2. Adres siedziby
3. Identyfikator podatkowy *

4. Numer REGON

5. Dane współwła ciciela / współposiadacza – osoby prawnej, jednostki organizacyjnej oraz spółki nieposiadaj cej
osobowo ci prawnej
a) Pełna nazwa
Adres siedziby
Identyfikator podatkowy*

Numer REGON

b) Pełna nazwa

Adres siedziby

Identyfikator podatkowy*

Numer REGON

6.Dane współwła ciciela/ współposiadacza – osoby fizycznej
a) nazwisko i imię

Adres

*

Identyfikator podatkowy
b) nazwisko i imię

Adres

Identyfikator podatkowy*
IV. Dane dotycz ce przedmiotu opodatkowania
1. Miejsce położenia lasów
2. Data nabycia (objęcie posiadania)
3. Numer KW

4. Numer działki

4. ródła powstania obowi zku podatkowego (art. 2. ust. 1 i 2 ustawy)
a) wła ciciel/współwła ciciel b)posiadacz samoistny c)użytkownik wieczysty d)posiadacz lasów stanowi cych własno ć
Skarbu Państwa lub jednostki samorz du terytorialnego e)art.2 ust. 2 ustawy;
V. Wyszczególnienie lasów podlegaj cych opodatkowaniu
1. Rodzaj podstawy opodatkowania
powierzchnia
a. powierzchnia lasów podlegaj cych opodatkowaniu
stawk 100%

b. powierzchnia lasów podlegaj cych opodatkowaniu
stawk 50% (wchodz cych w skład rezerwatów
przyrody i parków narodowych)

stawka

Kwota podatku w zł

Podatek le ny

________ zł

Va. Wyszczególnienie lasów zwolnionych z podatku
1. Lasy z drzewostanem w wieku do 40 lat
2. Lasy wpisane indywidualnie do rejestru zabytków
3. Użytki ekologiczne
4. Lasy zwolnione na podstawie art. 7 ust. 2 ustawy

______,____ha
______,____ha
______,____ha
______,____ha

Niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie
z przepisami ustawy z dnia 17.06.1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji
(t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1619 z pó n. zm.)
VI. O WIADCZENIE I PODPIS PODATNIKA /OSOBY REPREZENTUJ CEJ PODATNIKA
O wiadczam, że podane przeze mnie dane s zgodne z prawd .

1. Imię

2. Nazwisko

3. Data wypełniania

4. Podpis (pieczęć) podatnika /osoby reprezentuj cej podatnika

5. Telefon kontaktowy

6. Podpis osoby odpowiedzialnej za prawidłowe wykonanie deklaracji

VII. ADNOTACJE ORGANU PODATKOWEGO
Uwagi organu podatkowego
Do przypisu ……………….zł
Do odpisu …………………zł

*w pozycji Identyfikator podatkowy należy wpisać:

Obja nienia do deklaracji na podatek le ny

- numer PESEL – w przypadku podatników będ cych osobami fizycznymi objętymi rejestrem PESEL nieprowadz cych działalno ci gospodarczej lub niebęd cych zarejestrowanymi
podatnikami podatku od towarów i usług
- numer NIP – w przypadku pozostałych podmiotów podlegaj cych obowi zkowi ewidencyjnemu

1. Podstawa prawna

Ustawa z dnia 30 pa dziernika 2002 roku o podatku le nym (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 465 ze zm.).

2. Składaj cy

Formularz przeznaczony jest dla osób prawnych, jednostek organizacyjnych, w tym spółek
nieposiadaj cych osobowo ci prawnej, jednostek organizacyjnych Lasów Państwowych, a także
jednostek organizacyjnych Agencji Nieruchomo ci Rolnych; obowi zek składania deklaracji
dotycz cy także sytuacji gdy grunty podlegaj ce podatkowi le nemu s we współwłasno ci lub
znajduj się w posiadaniu osób fizycznych oraz osób prawnych, jednostek organizacyjnych, w
tym spółek nieposiadaj cych osobowo ci prawnej.
1. Deklarację na dany rok podatkowy należy złożyć do dnia 15 stycznia danego roku, a jeżeli
obowi zek podatkowy powstał po tym dniu w – terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczno ci
uzasadniaj cych powstanie tego obowi zku.
2. Deklarację należy odpowiednio skorygować w terminie 14 dni od zaistnienia zmian maj cych
wpływ na wysoko ci opodatkowania.
3. Obliczony w deklaracji w deklaracji podatek le ny należy wpłacić- beż wezwania – na rachunek
Urzędu Gminy w Mędrzechowie , w ratach proporcjonalnie do czasu trwania obowi zku
podatkowego, w terminie do dnia 15 każdego miesi ca.
Wójt Gminy Mędrzechów, 33-221 Mędrzechów 434

3. Termin składania

4. Miejsce składania
5. Obja nienia do czę ci Va.

1. Zgodnie z art.6 ust. 6 ustawy obowi zek deklaracji na podatek le ny dotyczy również
podatników korzystaj cych ze zwolnień na mocy ustawy.
2. W punkcie 4 należy okre lić rodzaj zwolnienia okre lony w art. 7 ust. 2 w okt. Od 1-6

Zał cznik Nr 5 do uchwały X/70/15 Rady Gminy w Mędrzechowie
z dnia 30 grudnia 2015 roku
INFORMACJA O LASACH
Miejsce złożenia informacji
1. Nazwa i adres organu podatkowego.

Wójt Gminy Mędrzechów, 33-221 Mędrzechów 434
II. Okoliczno ci powoduj ce złożenia informacji
powstanie obowi zku podatkowego

wyga nięcie obowi zku podatkowego

zdarzenie maj ce wpływ na wysoko ć
opodatkowania (art. 5 ust. 4ustawy )

III. Dane dotycz ce podatnika
1.Nazwisko i imię

2. Imiona rodziców
3. Adres zamieszkania
4. Identyfikator podatkowy *
5.Dane współwła ciciela / współposiadacza – osoby fizycznej
a) nazwisko i imię

Adres

Identyfikator podatkowy*
b) nazwisko i imię

Adres

Identyfikator podatkowy*

IV. Dane dotycz ce przedmiotu opodatkowania
1.Miejsce położenia lasów
2. Data nabycia (objęcie posiadania)
3. Numer KW

4. Numer działki

4. ródła powstania obowi zku podatkowego (art. 2. ust. 1 i 2 ustawy)
a) wła ciciel/współwła ciciel b)posiadacz samoistny c)użytkownik wieczysty d)posiadacz lasów stanowi cych własno ć
Skarbu Państwa lub jednostki samorz du terytorialnego e)art.2 ust. 2 ustawy;

V. Wyszczególnienie lasów podlegaj cych opodatkowaniu
1. Rodzaj podstawy opodatkowania
a. powierzchnia lasów podlegaj cych opodatkowaniu stawk 100%

powierzchnia

______,____ha

b. powierzchnia lasów podlegaj cych opodatkowaniu stawk 50%
(wchodz cych w skład rezerwatów przyrody i parków narodowych)

______,____ha

Va. Wyszczególnienie lasów zwolnionych z podatku
1. Lasy z drzewostanem w wieku do 40 lat
2. Lasy wpisane indywidualnie do rejestru zabytków
3. Użytki ekologiczne
4. Lasy zwolnione na podstawie art. 7 ust. 2 ustawy

______,____ha
______,____ha
______,____ha
______,____ha

Niniejsza informacja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie
z przepisami ustawy z dnia 17.06.1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji
(t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1619 z pó n. zm.)
VI. O WIADCZENIE I PODPIS PODATNIKA / OSOBY REPREZENTUJ CEJ
PODATNIKA
O wiadczam, że podane przez mnie dane s zgodne z prawd .

1. Imię

2. Nazwisko

3. Data wypełniania

4. Podpis (pieczęć) podatnika /osoby reprezentuj cej podatnika

5. Telefon kontaktowy

6. Podpis osoby odpowiedzialnej za prawidłowe wykonanie deklaracji

VII. ADNOTACJE ORGANU PODATKOWEGO
Uwagi organu podatkowego

*w pozycji Identyfikator podatkowy należy wpisać:

Obja nienia do informacji o lasach

- numer PESEL – w przypadku podatników będ cych osobami fizycznymi objętymi rejestrem PESEL nieprowadz cych działalno ci gospodarczej lub niebęd cych zarejestrowanymi
podatnikami podatku od towarów i usług
- numer NIP – w przypadku pozostałych podmiotów podlegaj cych obowi zkowi ewidencyjnemu

1. Podstawa prawna

Ustawa z dnia 30 pa dziernika 2002 roku o podatku le nym (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 465 ze zm.).

2. Składaj cy

Formularz przeznaczony jest dla osób fizycznych.

3. Termin składania

14 dni od dnia wyst pienia okoliczno ci uzasadniaj cych powstanie albo wyga niecie obowi zku
podatkowego w zakresie podatku le nego lub zaistnienia zmian maj cych wpływ na wysoko ć
opodatkowania.
Wójt Gminy Mędrzechów, 33-221 Mędrzechów 434

4. Miejsce składania
5. Obja nienia do czę ci Va.

1. Zgodnie z art.6 ust. 6 ustawy obowi zek deklaracji na podatek le ny dotyczy również
podatników korzystaj cych ze zwolnień na mocy ustawy.
2. W punkcie 4 należy okre lić rodzaj zwolnienia okre lony w art. 7 ust. 2 w pkt. Od 1-6

