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UCHWAŁA Nr XXl98/2016 

Rady Gminy Gzy 

z dnia 30 listopada 2016r. 

w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(tekst jednolity: OZ.U. z 2016 r poz. 446 ze zm.) w związku z art. 6a ust. II ustawy z dnia 15 
listopada 1984 r. o podatku rolnym (tekst jednolity: OZ.U. z 2016 r. poz. 617 ze zm.), art. 6 ust. 13 
ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity: OZ.U. z 2016 
r. poz.716) i art. 6 ust. 9 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (tekst jednolity 
Dz. U. z 2016 r. poz. 374 ze zm.) Rada Gminy Gzy uchwala, co następuje: 

§ I. 

Określa się wzór informacji w sprawie podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego, stanowiący 
załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały. 

§ 2. 

Określa się wzór deklaracji na podatek od nieruchomości stanowiący załącznik Nr 2 do niniejszej 
uchwały. 

§ 3. 

Określa się wzór deklaracji na podatek rolny stanowiący załącznik nr 3 do niniejszej uchwały. 

§ 4. 

Określa się wzór deklaracji na podatek leśny stanowiący załącznik nr 4 do niniejszej uchwały. 

§ 5. 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gzy. 

§ 6. 

Traci moc uchwała Nr X11I54/20 15 Rady Gminy Gzy z dnia 30 listopada 20 15r. w sprawie 
określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych (Oz.Urz. Województwa 
Mazowieckiego z 20 15r. poz. I1456 ) 

§ 7. 

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego i wchodzi 
w życie O I stycznia 2017r. 

PRZEWODNICZĄCY 
RADY 



Mi e Organ podatkowy właściwy względu miejsce p%renia przedmiotu opodatkowania 

Załącznik Nr ł do Uchwały Nr XXJ98120ł 6 
Rady Gminy Gzy z dnia 30 listopada 2016r. 

l. Numer Identyfikatora podatkowego składającego 
informacj  

INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI, ROLNEGO, 

LEŚNEGO 


na 

2. Rok 

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 20 ł 6  r. poz. 716 ze zm.), ustawa z dnia 1S 
listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz.U. z 20 16 r'I poz. 617 ze zm.) i ustawa z dnia 30 paździemika 2002 r. o podatku 
leśnym (Dz.U. z 2016r. poz. 374 ze zm.). 

Składający: Fonnularz przeznaczony dla osób fizycznych b dących właścicielami gruntów, lasów i nieruchomości lub obiektów 
budowlanych, posiadaczami samoistnymi grUnlÓW, lasów i nieruchomości lub obiektów budowlanych, użytkownikami 
wieczystymi gruntów i lasów, posiadaczami gruntów, lasów i nieruchomości lub ich c ści albo obiektów budowlanych 
lub ich części, stanowiących własność Skarbu Panstwa lub jednostki samorządu terytorialnego. 

Termin składania: W terminie 14 dni od zaistnienia okoliczności mających wpływ na powstanie (wygaśni cie) obowiązku podmkowego, lub 
wysokość opodatkowania. 

składania: ze na 

A. MIEJSCE SKŁADANIA DEKLARACJI 
2. Wójt Gminy 

Gzy 

B. DANE IDENTYFIKACYJNE 
3. Rodzaj podmiotu (zaznaczyć właściwą pozycj ) 

D 1. Właściciel gospodarstwa rolnego, O 2.w'Spółw/aściciel gospodarstwa rolnego(nieprowadzący gospodarstwa w calości) O l. 

Współ\\ aściciel gospodarstwa rolnego (prowadzący gospodarstwo w calości) O 4. Posiadacz samoistny, O S.posiadacz zależny 

(dzier'iawca)O 6. Użytkownik wieczysty O 7. Właściciel nieruchomości. O 8 \\'Spółwłaściciel nieruchomości. 

4. Miejsce/a (adresIy) położenia przedmiOlów opodatkowania oraz numerly działek 

S. Numer/y ksi gi wieczystej lub zbioru/ów dokumentów 

6.Nazwisko 7. Pief\\'Sze imi  8. Data urodzenia 

9. lmi  ojca, matki 10. Numer Pesell REGON 11. Telefon· 

12. Kraj 13. Województwo 14. Powiat 

15. Gm ina 16. Ulica 17. Numer domu! Numer lokalu 

18. Miejscowość 19. Kod pocztowy 20. Poczta 

C. OKOLICZNOŚCI POWODUJĄCE KONIECZNOŚĆ ZŁOŻENIA LUB ZMIANY INFORMACJI 



DOTYCZĄCE (z ""jątkiom """Iniony,h) 
I WvsuZl:2'ólnienie onodatkowania 

. . .. . .. . , 

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

..... mI 

••  o •• mI 

. . ... . . . . . . . . . . . . . . . . • 

. ... , 

. ........ m2 

. ... .... ... .. . .. . .. .  , .......  m1 

. . .•  

. ..... m2 

. ........ . .. • .. 

• 

I. PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI 

D. DANE PRZEDMIOTÓW OPODATKOWANIA 
Podstawa 

D.l POWIERZCHNIA GRUNTÓW 

l. związana z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez wzgl du na sposób :zakwalifikowania w 
ewidencji gruntów i budynków 

........ m2 
2. pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i 

zbiorników sztucmych 

3. zaj tych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje 
pozytku publicmcgo 

4. pozostałe grunty 

5. niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o którym mowa w ustawie z dnia 9 października 
2015r. O rewitalizacji (Oz. U. z 2015r. poz. I 777), i płatanych na terenach, dla których miejscowy 
plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczanie pod zabudowę mieszkaniową, 
usługo\vą albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, ....... ml 
je-uli od dnia wejścia w życie lego planu w odniesieniu d tych gruntów upłynąl okres 4 lat, a tym 
czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami praw'd budowlanego 

0.2 POWIERZCHNIA UŻYTKOWA (mierzona po wewnętr7Jlej długości ścian na wszystkich kondygnacjach, z wyjątkiem powierzchni klatek 
schodowych oraz szybów dźwigowych; za kondygnacje uważa się również garaże podziemne, piwnice, sutereny, i poddasza użytkowe. 
Powierzchnię pomieszczeń o wysokości od 1,40 m do 2,20 m zalicza się do powierzchni użytkowej budynku w 50%. a mniejszą niż 1,40 m, 
pomija się) 
BUDYNKÓW LUB ICH CZĘŚCI (budynek - obiekt budowlany w rozumieniu przepisów prawa budowlanego, który jest trv.rdle związany z 
gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach) 

l. mieszkalnych 
....... m1 

2. związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części 
zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej. 

l. zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materialem 
siewnym 

4. związanych z udzielaniem świadczen zdrowotnych rozumiemu przepisów o działalności leczniczej, 
zajętych przez podmioty udzielające tych świadczen 

....... m2 
5. pozostałych, w tym zajętych na prov.radzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego 

przez organizacje pożytku publicznego 

0.3 BUDOWLE - wedlug wartości określonej w art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3 - 7 ustawy o podatkach i opłatach 
lokalnych .........z,· 

E. INFORMACJA O NIERUCHOMOŚCIACH ZWOLNIONYCli 
l .  budynki gospodarcze lub ich części położone na grunlach gospodarstw rolnych, służące wyłącznie 

działalności rolniczej .. m1 

2. inne (podać rodzaj, powierzchnię gruntów. budynków. budowli zwolnionych oraz przepis prawa z 
którego wynika Z\o\'olnienie) 



DOTYCZĄCE 

2 

Gruntv fR) 

S.dv 

L.1d tU 

(PSI 

lila 

IVb 

Vlz 

• 

II. PODATEK ROLNY 

F. DANE PRZEDMIOTU OPODATKOWANIA (wlączni  ze zwolnionvmi) 

Klasy użytków 
Powierzchnia gruntu w hektarach fizycznych 

wynikające z ewidencji 
gruntów i budynków 

I 

orne 

I 

II 

II1b 

IV. 

V 


VI 


VIz 

I 

II 

III 

lila 

III b 

IV 

IV. 

IVb 

V 

VI 

VIz 

I 

II 

III 

IV 

V 

VI 

Pastwi,kA 

I 

II 

III 

IV 

V 

VI 

VIz 



głowacicą, palią 
fUUnty-rolne 

ood 

( zwolnicń} 

. .......•....  

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

.. ... ...•.. 

podlee.aiaca ooodatkowaniu ...... . .  , . . . 

tym: lasy wchodzace przyrody parków narodo\VVch 

deonr?dei 
Leon Pyte'f 

Grunty pod stawami, grunty 
zadrzewione i zakrzewione na 
użytkach rolnych, grunty pod 
!"Owami oraz grunty rolne 
zabudowane 

a) grunty pod stawami 
zarybionymi łososiem, trocią, 

i pstrągiem 
oraz zabudowane 
b) grunty pod stawami 
zarybionymi innymi gatunkami 
ryb, grunty pod stawami 
niezarybionymi. grunty 
zadrzewione i zakrzewione na 
utytkach rolnych oraz grunty 

rowami 

Razcm bu 

G. INFORMACJA O ZWOLNIENIACH W PODATKU ROLNYM 
(podać rodzaj, klasę i powierzchnię gruntów zwolnionych oraz przepis prawa· z którego wynika zwolnienie) 

III. PODATEK LEŚNY 

I. POWIERZCHNIA LASU 
- wynikająca z ewidencji gruntów i budynków 

- zwolniona od podatku leśnego w tym: 
a) lasy z drzewostanem do 40 lat 

b) inne (podać rodzaj, powierzchnię gruntów zwolnionych oraz przepis prawa . z jakiego tytułu występuje 
zwolnienie) 

...•.. 

• 

W w sklad rezerwatów i 

21. Imi  

23. Data wypełnienia (dzieli. - miesiąc - rok) 

J. ADNOTACJE ORGANU PODATKOWEGO 
25. Uwagi organu podatkowego 

26. Identyfikator przyjmującego formularz 

nltpOlrubnt skrtśllć 

• dane nieoboll'iq=lwwe 

22. Nazwisko 

24. Podpis (piec ) składającego I osoby reprezentującej składającego 

27. Data i podpis przyjmującego formularz 

PRZEWODNICZĄCY 
RADY 



powstanie (wygaśnięcie) obowiązku podatkowego wysokość opodatkowania. 
Mieisce OrIDln POdatkowv właściwy wzi?łedu mieisce pOłożenia orzedmiotów ooodatkowania 

Gzy 

I 

Krai 

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXJ65/20ł6 

Rady Gminy Gzy z dnia 30 listopada 20ł6r. 

I. Numer Identyfikatora Podatkowego składającego 
deklaracj  

DEKLARACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI 

2. Rok 
na 

Podstawa pm\VTla: Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Oz.U. z 2016 r. poz. 716 ze zm.). 

Składający: Formularz przeznaczony dla osób prawnych, jednostek organizacyjnych oraz spółek niemających osobowości prawnej 
b dących właścicielami nieruchomości lub obiektów budowlanych, posiadaczami samoistnymi nieruchomości lub obiektów 
budowlanych, użytkownikami wieczystymi gruntów, posiadaczami nieruchomości lub ich części albo obiektów budowlanych 
lub ich części, stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego oraz dla osób fizycznych 
b dących współwłaścicielami lub współposiadaczami z osobami pra\VTlymi, bądź z innymi jednostkami organizacyjnymi 
nieposiadającymi osobowości prawnej lub ze spółkami nieposiadającymi osobowości prawnej, z wyjątkiem osób fizycznych 
tworzących wspólnol  mieszkaniową. 

Termin skladania: Do dnia 31 stycznia każdego roku podatkowego lub w terminie 14 dni od zaistnienia okoliczności mających wpływ 
na lub 

składania ze na 

A. MIEJSCE SKLADANIA DEKLARACJI 
2. Wójt Gminy 

B. DANE PODATNIKA (niepotrzebne skreślić) 

• •  dotyczy podatnika niebc;dącego osobą fizyczną ... dotyczy podatnika będącego osobą fizyc:mą 

B.I DANE IDENTYFIKACYJNE 
4. Rodzaj podatnika (zaznaczyć właściwą pozycj ): 

O . osoba fizyczna O 2. osoba prawna O J. jednostka organizacyjna, w tym spółka, nieposiadająca osobov.·uści prawnej 

5. Rodzaj podmiotu (zaznaczyć właściwą pozycj ): 

O I. właściciel ,użytkownik lub posiadacz 

02. współwlaściciel, współutytkownik lub w-spółposiadacz 
6. Miejsce/a (adres/y) polożenia przedmiotów opodatkowania oraz numerly działek 

7. Numer/y ksi gi wieczystej lub zbioru/ów dokumentów 

8. Nazwa pełna· / Nazwisko. pierwsze imię. data urodzenia·· 

9. Naz"-'a skrócona I imi  ojca, imi  matki·· 

10. Identyfikator REGON· / Numer PESEL·· 

B.2 ADRES SIEDZIBY I ADRES ZAMIESZKANIA 
II. 12. Wo·ewództwo 13. Powiat 

14. Gmina 15. Ulica 16. Numer domu / Numer lokalu 

17. Miejscowość 18. Kod pocztowy 19. Poczta 



korekty 

DOTYCZĄCE (z wy;.thcm zwolnionych) 

onodatkowania I DodMlku I DOdatku··· 

........................... m2 .............  , .... 

....... , .. 

25 . 
.... ......... , .. ...... 

......................... m2 ..............•.. 

........... "" .. .. ...•.. 

CZĘŚCI (') 

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

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

siewnym 
świadczeń 

leczniczei, zaietvch orzez- miotv udzielaiace tych . .... m2 .. ........ , .. . 

publiczneRo przez orjl;anizacie DOMku oubliczneRo ... m2 

Budynek 
związany jl;runtem, wydzielony orzestrzeni POmoca' orzeRród budowlanych posiada fundamenty 

. . . .. . . . . .. . .. •.. 

..ACZNA 

• 

C. OKOLICZNOŚCI POWODUJĄCE KONIECZNOŚĆ ZŁOŻENIA DEKLARACJI 

20. Okoliczności powodujące obowiązek zło1:enia deklaracji (zaznaczył właściwy k\vadrat): 
D I. deklaracja roczna D 2. korekta deklaracji rocznej-

pisemne uzasadnieni przyczyn 

D. DANE PRZEDMIOTÓW OPODATKOWANIA 
WynczegóJnienit Podstawa Stawka Kwota 

D.I POWIERZCHNIA GRUNTÓW 
I. związana z prowddzeniem działalności gospodarczej, bez względu n' sposób 18. 19 lO. 

zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków 

l. pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi 21. 22. lJ.

płynącymi jezior i zbiorników sztucznych .............ha 

l. zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej dZiałalności pożytku publicznego 26. l7. 
przez organizacje potytku publicznego ...................... m2 

4. pozostałe grunty 27. 28. 29. 

5. niezabudowanych obj tych obszarem rewitalizacji, o którym mowa w ustawie z dnia lO. lI. l2 
9 października 2015r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2015r. poz.I777), i płownych na . ... ml 
terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje 
przeznaczanie pod zabudow  mieszkaniową, uslugow4 albo zabudow  o 
przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od 
dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu d tych gruntów upłynął okres 4 lat, a 
tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z prlepisami prawa budowlanego 

D.l POWIERZCHNIA UZYTKOWA BUDYNKÓW LUB ICH 
l .  mieszkalnych ll. l4. l5. 

. .... m2 

l. związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od c i budynków l6. l7. l8. 
mieszkalnych zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej ogółem ... m2 

l. zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym 19. 40. 41.
materiałem ..................... m2 

4. związanych z udzielaniem zdrol,l/otnych w rozumieniu prz(pisów o 45. 46. 47. 
dzia/alności świadczeń 

5. pozostałych w tym. zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności po;tytku 48. 49. 50. 

·00 powierzchni u;tytkowej budynku lub jego części należy zaliczyć powierzchnię mierzoną po wewn trznej długości ścian na wszystkich 
kondygnacjach, z wyjątkiem powierzchni klatek schodowych oraz szybów dźwigowych; za kondygnacje uważa si  również garaze podziemne, 
piwnice. sutereny. i poddasza użytkowe. Powierzchnię pomieszczeń o wysokości od 1,40 m do 2,20 m zalicza się do powierzchni użytkowej 
budynku w 50%, a mniejszą niż 1,40 m, pomija się. - obiekt budowlany w rozumieniu przepisów prawa budowlanego, który jest tr.vale 

z z za oraz i dach, 

D.l BUDOWLE 
I. budowle 51. 52. 5J. 

(wartoŚĆ, o której mowa w przepisach o podatkach dochodowych) 

E . KWOTA PODATKU 
Kwota podatku··· 54. 
Suma kv/ot podatku 

F. INFORMACJA O NIERUCHOMOŚCIACH ZWOLNIONYCH 
(podać powierzchnie. bądż wartość budowli przedmiotów zwolnionych oraz przepis prawa - z jakiego tytułu wyst puje zwolnienie) 



(po zaok ... len'u pełnych zlo",ch) 

ckonl/1td 
Pyte! 

• 

R.ta Kwotal Rita Kwota 

I VII 

II VIII 

III IX 

IV X 

V XI 

VI XII 

Razem za rok . 

F.I RAZEM PODATEK do 

, - 1/12 k\\.'Oty podatku wynikającego z poz. 77, w zaokrągleniu do pełnych złotych. 
W przypadku deklaracji korygującej powyżSza zasada ma zastosowanie od miesiąca następującego po zaistnieniu okoliczności mających wpływ 
na po\llStanie, bądź wygaśnięcie obowiązku podatkowego lub zaistnieniu zdarzeń mających wpływ na wysokość: podatku. Wówczas raty 
miesięczne sprzed powstania zmiany wpisuje się w wysokości wynikającej z korygowanej deklaracji. 
- w przypadku gdy rata podatku nie przekracza 100,00 zł podatek jest platny jednorazowo w tenninie platności pier.vszej raty. 

55. Imię 

57. Data wypełnienia (dzień - miesiąc - rok) 58. Podpis (pieczęć) składającego I osoby reprezentującej składającego 

G ADNOTACJE ORGANU PODATKOWEGO 
59. Uwagi organu podatkowego 

60. Identyfikator przyjmującego formularz 61. Podpis przyjmującego fonnularz 

•••Zgodni  z an 61 § I u.rttJH?' Z dnia 19 siupnia 1997 r, - Ordynacja podatkowa (tek.rt jednolity: Dz.U. z 1015 r, poz. 61J z  zm.), 
podstnwy opodatkowania, kwoty podatków, odsetki zn zwlokr. opluły prolongaC)jn . oprountowanie nadpłat oraz wynagrodzenia 
pr�"sługujllu płatnikom zaokrągla sir do pdnych złotych, w t n sposób, t  końcówld kwot wynoszqu mni j nit 50 groszy pomija sir, a 

końcówki kwot wynoszqu 50 i wiruj grosl,Y podwytszn sir do pełnych złotych. 

PRZEWODNICZĄCY 
RADY 

Leon 



Gzy 

(niePOtrzebne skreślić) 

I 

• 

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXJ98/20ł6 
Rady Gminy Gzy z dnia 30 listopada 20 16r. 

l. Numer Identyfikatora Podatkowtgo składającego 
deklarację: 

DEKLARACJA NA PODATEK ROLNY 

Podstawa prawna: 

na 

2. Rok 

Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz.U. z 20 16r. poz. 617ze zm.). 

Składający: Formularz przeznaczony dla osób prawnych, jednostek organizacyjnych oraz spółek nieposiadających osobowości 
prawnej będących właścicielami gruntów, posiadaczami samoistnymi gruntów. użytkownikami wieczystymi gruntów, 
posiadaczami gruntów, stanowiących wlasność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego oraz dla osób 
fizycznych będących współwłaScicielami lub współposiadaczami z osobami prawnymI lub z jednostkami 
organizacyjnymi, w tym spółkami, nieposiadającymi osobowości prawnej. 

Termin składania: Do dnia 15 stycznia kat.dego roku podatkowego lub w tenninie 14 dni od zaistnienia okoliczności mających wpływ na 

powstanie (wygaśnięcie) obowiązku podatkowego, lub wysokość opodatkowania. 

Miejsce składania: Organ podatkowy właściwy ze względu na miejsce poIożenia nieruchomości 

A. MIEJSCE SKŁADANIA DEKLARACJI 
3. Wójt Gminy 

B. DANE PODATNIKA 
.- dotyczy podatnika niebędącego osobą fizyczną •• - dotyczy podatnika będącego osobą fizyczną 

B.I DANE IDENTYFIKACYINE 
4. Rodzaj podatnika (zaznaczyć właściWą pozycję): 

O l. osoba fizycma D 2. osoba prawna D 3. jednostka organizacyjna, w tym spółka nieposiadająca osobowości prawnej 

l .  Rodzaj podmiotu (zaznaczyc właściwy kwadrat): 

O l. właściciel, U2ytkownik lub posiadacz D 2. współwłaściciel, współużytkownik lub współposiadacz 

2 .  Miejsce/a (adresy) poIożenia przedmiotów opodatkowania oraz numer/y działek 

3. Numerly księgi wieczystej lub zbioru/ów dokumentów 

4. Nazwa pełna· I Nazwisko, pierwsze imię, dala urodzenia·· 

5. Nazwa skrócona· / imię ojca, imię matki·' 

6. Identyfikator REGON· / Numer PESEL·· 

B.2 ADRES SIEDZIBY'I ADRES ZAMIESZKANłA" 
II. Krnj 12. Województwo 13. Powiat 

14. Gmina 15. Ulica 16. Numer domu / Numer lokalu 

17. Miejscowość 18. Kod pocztowy 19. Poczta 



POWODUJACE 

DQTYCZACE (wlacznie zwolnionvmi) 

2 3 4 S 6 

G,""'" tR' 

Sady 

Lald tU 

IPsl 

C. OKOLICZNOŚCI KONIECZNOŚĆ ZLOŻENIA DI:KLARACJI 
20. Okoliczności (zaznaczyć właściwą pozycję) 

O 1. deklaracja rOClIla D 2. korekta deklaracji rocznej - pisemne uzasadnienie przyczyny 

D. DANE PRZEDMIOTÓW OPODATKOWANIA ze 
Klasy użytków wynikające z Powierzchnia gruntu w hektarach fizycznych Liczba hektarów Stawka z I Wymiar 
ewidencji gruntów i budynków przeliczeniowych hektara podatku rolnego 

Ogółem powierzchnia Przelicznik (przelicze- w zl··· 
gruntów wynikająca z niowego lub (bez zaokf'lglen) 
ewidencji gruntów i fizycznego) 
budynków w zł,gr 

I 

•• n. 

I 1,80 

II 1,65 

lIla 1,50 

IIIb 1,25 

IVa 1,00 

IVb 0,75 

V -

VI -

Vlz -

I 1,80 

(( 1,65 

III 1,50 

lila 1,50 

IIIb 1,25 

IV 1,00 

IVa 1,00 

IVb 0,75 

V -

VI -

Vlz -

I 1,60 

(( 1,35 

III 1,15 

IV 0,70 

V -

VI -

Vlz -

Pastwiska 

I 1,60 

(( 1,35 

III 1,15 

IV 0,70 

V -

VI -

Vlz -



palią 
gruniy-

rowami 
( zwolnień) 

zwolnienie) 

Mułu nabycia orzviecia zasmsoodarowanie gruntów 
inwestycyjne 

LACZNA 

przypadku R,dv podatku przekracza podatek iest ;,Iatnv iednorazowo płatności pierwsui ra(y. 

I 2 3 4 S 6 

Grunty pod .!Iti wami, grunty 
zadruwione i zakrzewione na 
użytkach rolnych, grunty pod 
rowami oraz grunty rolne 
zabudowane 
a) grunty pod staw'ami 
zarybionymi łososiem, trocią, 

1,00głowacicą, i pstrągiem 
oraz rolne zabudowane 
b) grunty pod stawami 
zarybionymi innymi gatunkami 
ryb, grunty pod stawami 
niezarybionymi. grunty 0,20
zadrzewione i zakrzewione na 
użytkach rolnych oraz grunty 

Razem bez 

E. INFORMACJA O PRZEDMIOTACH ZWOLNIONYCH 
(podać rodzaj, klasę i powierzchnię grumów zwolnionych oraz przepis prawa - z jakiego tytułu wyst puje 

F. ULGI W PODATKU ROLNYM OD GRUNTÓW 
l. z lub w 
2. 
3. inne 
Razem 

G. KWOTA PODATKU 

Kwota podatku 
Rótnica hlJOt z D • F • .,. 

Ił RAZEM PODATEK ( po zaokrągleniu do pełnych złotych) 

Rala Kwota' 

I 

II 

III 

IV 

, - 1/12 kwoty podatku wynikającego z poz. 77, w zaokrągleniu do pelnych złotych. 
W przypadku deklaracji korygującej powyższa zasada ma zastosowanie od miesiąca następującego po zaistnieniu okoliczności mających 
wpływ na powstanie, bądź wygaSnięcie obowiązku podatkowego lub zaistnieniu zdarzeń mających wpływ na wysokość podatku. WÓWi:zas raty 
miesięczne sprzed powstania zmiany wpisuje się w wysokości wynikającej z korygo\';anej deklaracji. 
• w rata nie 100.00 zl w tenninie 

21. Imię 22. Nazwisko 

23. Data wypełnienia (dzień. miesiąc· rok) 24. Podpis (pieczęć) składającego I osoby reprezentującej składającego 



1
27 

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

nad piat 

JJ>OI? (fU-e{ 
LeOnPyt& 

..• 

I. ADNOTACJE ORGANU PODATKOWEGO 

25. Uwagi organu podatkowego 

26. Identyfikator przyjmującego formularz Podpis przyjmującego formularz 

·"Zgodml! z art 63 § I USllNp z dma 29 sU!rpma /997 r. - Ordynacja podatkown (tekstJednollly. Dz.U. z ZO/5 r. por. 6/3 ze zm.), 

podstawy opoda/kowania, kwoty podatków, odsdłi zn z:włokr. opIaty prolongaC}jne, oprounlowanie orll1. wynagrodunia 
pru'sługujqce platnikom zaokrągla sif do pełnych złotych, KI len sposób, te końcówki kwot wynoszące ",niej nit 50 grOSlJ! pomija sir. a 
końcówki kwot wynoszące 50 i wiruj groS7JI podwytsza sir do pełnych złotych. 

PRZEWODNICZĄCY 
RADY 



prawna: października podatku leśnvm POZ. zm.}. 

współwłaścicielami 
on anizacvinvmi, tvm so6łkami, nieposiadającymi prawnej. 

stycznia 
PO\.VStanie (m. niecie) 'obowiazku POdatkowel?o wysokość opodatkowania. 

Miejsce Organ podatkowy \\ aściwy wzglt;:du połoicnia 

Gzy 

(niepotrzebne skreślić): 

I 

Rodzai podmiotu (zaznaczvć właściwą POzYcie): 

POWODUJĄCE 

Zalącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXl9812016 
Rady Gminy Gzy z dnia 30 listopada 2016r. 

I. Numer Identyfikatora Podatkowego Składającego 
deklarację 

DEKLARACJA NA PODATEK LEŚNY 

Podstawa 

2. Rok 

na ........................••• 

Ustawa z dnia 30 2002 r. o . 0z. U. z 2016r. 374 ze 
Składający: F ormularz przeznaczony dla osób prawnych, jednostek organizacyj nych oraz spółek nieposiadających osobowości 

prawnej będących właścicielami lasów, posiadaczami samoistnymi lasów, użytkownikami wieczystymi lasów, 
posiadaczami lasów stanowiących własność skarbu państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz dla osób 
fizycznych będących lub współposiadaczami z osobami prawnymi lub z jednostkami 

w osobowości 
Termin składania: Do dnia 15 każdego roku podatkowego lub w terminie 14 dni od zaistnienia okoliczności mających wpływ 

na lub 
składania: ze na mie'sce nieruchomości 

A. MIEJSCE SKŁADANIA DEKLARACJI 
2. Wójt Gminy 

B. DANE PODATNIKA 
' - dotyczy podatnika niebędącego osobą fizyczną " - dotyczy podatnika b,dącego osobą fizyczną 

B.I DANE IDENTYFIKACYJNE 
4. Rodzaj podatnika (zaznaczyć \vlaściwą pozycj,): 
D 1 .osoba fizyczna D 2, osoba prawna D J. jednostka organizacyjna, w tym spółka, nieposiadająca osobowości prawnej 

5. 

D I. właściciel ,uzytkownik lub posiadacz D 2. współwłaściciel, \vsp6łużytkownik lub \.VSp6łposiadacz 

6. Miejscela (adresly) położenia przedmiotów opodatkO\wnia oraz numerly dzialek 

7. Numerly księgi wieczystej lub zbioru/ów dokumentów 

8. Nazwa pel na' I Nazwisko, pierwsze imit;:. data urodzenia" 

9. Nazwa skrÓCona' I imię ojca, imit;: matki'· 

10. Identyfikator REGON' I Numer PESEL ,. 

B.2 ADRES SIEDZIBY I ADRES ZAMIESZKANIA 
II. Kraj 12. Województwo 13. Powiat 

14. Gmina 15 Ulica 16. Numer domu I Numer lokalu 

17. Miejscowość 18. Kod pocztowy 19. Poczta 

C. OKOLICZNOŚCI KONIECZNOŚĆ ZŁOŻENIA DEKLARACJI 
20. Okoliczności (zaznaczyć właściwą pozycję) 

D I. deklaracja roczna D 2. korekta deklaracji rocznej -pisemne uzasadnienie przyczyn korekty 



DOTYCZĄCE PRZEDMIOTOW (z \wlatk"m zwolnionych) 

WYJĄTKIEM 

fizycznych 

(podać powierzchnie zwolnionego przepis prawa· iakje o tytułu wvst(:pu'e 

..... rok ............... ha 
2 

ci 

( po zaokra�leniu oełnych złotvch) 

I 

przypadku gdy podatku przekracza podatek jest płatny jednorazowo płatności pierwszej raty. 

RADY  
7  

Pyte 

• • 

D. DANE OPODATKOWANIA 

D.l Z ZWOLNIONYCH 
Wyszczególnienie Powierzchnia w Stawka Kwota 

hektarach podatku··· 

I. Lasy wchodzące w skład rezerwatów i parków przyrody 

2. Lasy pozostałe 

Raum 

E. INFORMACJA O ZWOLNIENIACH OD PODATKU LEŚNEGO 
lasu oraz z zwolnienie 

l, Lasy z drzewostanem w wieku do 40 lat, podać rok posadzenia (samosiewu) 

Lasy wpisane indywidualnie do rejestru zabytków 
.ha 

3. Użytki ekologiczne 
. ............ . ha 

4. Inne zwolnienia od podatku leśnego' 
al· 
bl.· ... 

... 

E.I RAZEM PODATEK do 

Raili Kwotal Rata Kwota 

l VII 

II VIII 

III IX 

IV X 

V Xl 

VI XII 

Razem za rok . 

- 1112 kwoty podatku wynikającego z poz. 77, w zaokrągleniu do pełnych złotych. 
W przypadku deklaracji korygującej powyższa zasada ma zastosowanie od miesiąca następującego po zaistnieniu okoliczności mających wpływ na 
powstanie, bądż wygaśnięcie obowiązku podatkowego lub zaistnieniu zdarzeń mających wpływ na wysokość podatku. Wówczas raty miesięczne 
sprzed powstania zmiany wpisuje się w wysokości wynikającej z korygowanej deklaracji. 
- w rata nie 100,00 zł w terminie 

21 Imię 22. Nazwisko 

23. Data wypełnienia (dzień - miesiąc - rok) 24, Podpis (pieczęć) składającego I osoby reprezentującej składającego 

F. ADNOTACJE ORGANU PODATKOWEGO 

25. Uwagi organu podatkowego 

26, Identyfikator przyjmującego formularz 27. Podpis przyjmującego formularz 

•••Zgodni  z art. 63 § J ustawy Z dnia 29 si rpnia J 997 r. - Ordynacja pod(Itkowa (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r. poz. 613 ze zm.), 
podstawy opodatkowania, kwoty podatków, odsdki za zwlokę, opiaty prolongacyjne, oprocentowanie nadpłat oraz wynagrodzenia 
przysługujqce platnikom zaokrqgla się do pełnych złotych, w ten sposób, te końcówki kwot wynoszące mniej niż 50 groszy pomija się, a 
końcówki kwot wynoszące 50 i więcej grosz.y podwyższa się do pełnych złotych. 

PRZEWODNICZĄCY 

J.ett:Jł1 
Leon 


