
UCHWALA NR XXXIX/260/13
RADY GMINY SLAWNO

zdnia291istopada2013 r.

w sprawie zmiany uchwaly Nr X1/89/11 Rady Gminy Shiwno z dnia 22 listopada 2011 r. w sprawie
okreslenia wzorow formularzy informacji i deklaracji podatkowych

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy zdn ia 8 marca 1990 r. o samorza,dzie gminnym (Dz. U. z2013 r. poz.
594 i poz. 645) w zwi^zku z art. 6a ust. 1 1 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2006 r.
Nr 191, poz. 1412, Nr 245, poz. 1775 i Nr 249, poz. 1825; z2007r. Nr 109, poz. 747; z2008r. Nr 116, poz. 730,
Nr 237, poz. 1655: z2009r. Nr 56, poz. 458; z2010r. Nr 96, poz. 620 i Nr 226, poz. 1475 oraz z20!3r. poz.
660), art.6ust. I3ustawy zdnia 12stycznia 1991 r. o podatkach i optatach lokalnych"( Dz.U.z2010r , Nr 96,
poz. 620, Nr 225, poz. 1461 i Nr 226, poz. 1475 oraz z 2011 r. Nr 102, poz. 584, Nr 112, poz. 654 , Nr 171, poz.
1016 i Nr 232, poz. 1378) oraz art. 6 ust. 9 ustawy zdnia 30 pazdziernika 2002 r. o podatku lesnym
(Dz. U. z 2013 r. poz. 465) uchwala sie co nastepuje:

§ 1. W uchwale Nr XI/89/11 Rady Gminy Siawno z dnia 22 listopada 2011 r. w sprawie okreslenia wzorow
formularzy informacji i deklaracji podatkowych (Dz. Urz. Woj. Lodzkiego zdnia 13 grudnia 2011 r. Nr 363, poz.
3776) wprowadza sie nastepuja.ee zmiany:

1)§ 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie: okresla si? wzor deklaracji na podatek od nieruchomosci (DN-1),
stanowia.cy zala.cznik Nr 1 do niniejszej uchwary

2) § 1 pkt 4 otrzymuje brzmienie: okresla sie wzor zala.cznika do informacji liih deklaracji na podatek od
nieruchomosci %Dane o zwolnieniach podatkowych w podatku od nieruehomosci"(ZN-I/B), stanowiqcy
zahjcznik Nr 2 do niniejszej uchwaly.

§ 2. Wykonanie uchwaly powierza sie Wqjtowi Gminy Siawno.

§ 3. Uchwata wchodzi w zycie po uplywie 14 dni od dnia ogtoszenia w Dzienniku Urzedowym Wojewodztwa
Lodzkiego.

Przewodnicz

Arkadiusz Knap

' 'Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrozenia nastepujjjcych dyrektyw Wspolnot Europejskich:
l)dyrektywy 92/106/EWG zdnia 7 grudnia 1992 r. w sprawie ustanowienia wspolnych zasad dla niektorych typow
transportu kombinowanego towarow nti?dzy paiistwami uzlonkowsklmi (Dz. Urz. WE L 368 z 17.12,1992), 2)dyrektywy
1999/62/WE zdnia 17 czerwca 1999 r. w sprawie pobierania optat za uzytkowanie niektorych typow infrastruktury przez
pojazdy ciezarowe (Dz. Urz. WE L 187 z 20.07.1999). Dane dotyczace ogtoszenia aktow prawa Unii Europejskiej,
zamieszczone w niniejszej ustawie - z dniem uzyskania przez Rzeczpospolita Polska czionkostwa w Unii Europejskiej -
dotycza^ ogtoszenia tych aktow w Dzienniku Urzedowym Unii Europejskiej - wydanic specjalne.
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Zakjc/.nik Nr I do Uchwaly Nr XXXIX/260/13

Rally Gminy Shiwno

/dnin29 listopada 2013 r.

l".Hunw lOsnlyftKalora MtxJaiKowcflo
(NIP luto PESEU

2 Mr dulto™ (Hi

DN-1
DEKLARACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOSCl

i opraiacli lohafnych [Dz U. J: 2010 r Nr 35. per G13,iJslawa z dnia 12 stycznlit 1991

[Jo rtnia 31 siycznia Ka;«'c(|O rota pcdritkov/ego !ub v-1 lermir.ie !4 am o majqcycrt wplyvv na
vvygaSnujciC obowi^ku podatkowegii !u!> zai$tn-enia zdarzert rriajqcyr,ri wplyw na wysokoSi

O'gan pixlnikiivvy w'ssciv/y zc wzgtlfrSu 'la iriic|sce priedni'OtiSw cpod.ilhoivania

Term

Mie/sco

A' MIEJSCE SKtAPANIA DEKLARACJI
~A. Nazwa ( 3<Jre& »<otJ7il>y onjAnu podflt*c»P1JO
W6jl Gminy Stawno
ul. M.J.PHsudskiego 31

26-332 Stawno

B. OBOWIAZEK Zt02ENIA DEKLARACJI

C. PODMIOT ZOBOWIAZANY DO ZHOZGNIA DEKLARACJ!

'a?
D. DANE PODATNIKA

' - tfoiyczy ppdainiKa riicbgqagegq osctm

D.1 DANE IDENTYFIKACYJNE

"'"\j'n. Rmtijjj podatnliui fij^rifli

LJ i c.soii.i<T,;j".a U

9. Narvts iViAcmu • / Plcrwsio irnr^. drug^o

1D. [Oenty!.kJ(o

11. 12. 13 v.-ypalni3 osoSj/i t,-yC7"j vv (>r/ypjidku. gdy nurnor PESE L r.ie jostal nartan
11. D«Ia urodz

D.2. ADRES SIEDZIBY " / ADRES ZAMJESZKANIA
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E. DANE DOTYCZACE PRZEDMIOTOW OPODATKOWANIA NIEPODLEGAJACYCH ZWOLNIENIU

E.1. POWIERZCHNIA GRUNTOW

. Zwia*anve'' * Dronaartntcm dilatdliiti!!
go-apodaruai, Mn wzgictlu na »pos,6b
Mkv»aiifikowanl« wcwidcncji gruntijw
I budynkAw

2. Pod jeiioranii, liijQIO 113 ibfornHsl v/<3llrio
rBtencyJno lub ckhtrowni worfnycli 1}

3. PorostaNcM. w t/m zajctych n* prowadicnte
__._...— jtalulowei diiaialnoScI (>D*ytku

go pii« crganliacje potyinii

Podstawa opodalkowania
w rn!(ha) / dokladnoscia

(to 1 m'

Slawka poOatKu

zt. gr

Kwola podatku

zl. gf

E.2. POWIERZCHNIA UZYTKOWA BUDYNKOW LUB ICH CZESCI
n—•-. •-.•--...-_!_ T Stawka podatku

1. Mirszhalnych

-od 1,40 aa 2,20m
Uaflczy* 50% pow

- powyfrj z,20 m

2, Zwl^iBnych i prowodion'om drialalnoicf
9O»pi>darci(H or«i oa hinJ/nhijw

l«l> ich eî Sci rafetych na

w tvm
kofldygnacjt

-od 1.40 do J.20(ii

- powyicj 2.20 i

tlewnym -

w h/m
kandy gnaqi

O wysokoicl;

• od 1,40 da 2.20 m
(uliczyC SQ'A powierzchni)

4. Zwl^zanyclt r udrlel»nicm
h w roiumlcniu pn-opla^w o

] lecinic/oj. xajfiycli prroi
dzlelal^eo tych iwiadcien -

w tvm
fcondyflnacji/

o iwysoltoSci-

•od 1.40 do 2,20m
(«MIC*yi SO'/, poWIOr/KCnij

Podawwa opodatkowania

2' gr 3L

• powyicj 2,;o m

S. P<wo«ialycli, w tym mjotyCh na prowad/onte
odptatnej slaruiowcj dilal>!no&ci poJ-ytku
publicznego pnw oigjnliacjo pa^ythu
publicaaiego - ogdltim

w tvm
kondygnae|l
o wysokoicl:

cryt SO'/,

j 2.20 m

'' NalBJty podad ^ ilukladno-ic-^ ao CJIercCh rntejSC [>u

DN-t,, 2,
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E.3, WARTOSC BUDOWLI LUB ICH CZE_SCI ZWIAZANYCH Z PROWADZENIEM DZIAtALNOSCI

GOSPODARCZEJ

1. Budow(«-kh wantrtfi ofrffWona na
flCKjf UHtff art. 4. UM. 1 pklOiusI 3 - 7 .

Podstawa
opodathowaitla w zl

z doklfldnoici^ do 1 /I

Slawka pOda!ku Kwota podatky

zi. gi

F. LACZNA KWOTA PODATKU
KwoU podalhu (w fx*iy;.l> jto^-ehj '"1

G. INFORMACJA O ZAtACZNIKACH

H. OSWIADCZENIE I PODPIS PODATNIKA / OSOBY REPREZENTUJACEJ PODATNIKA
Oiwadczam. ze s^ rni jnone pTztpi^y Kodeksu karnego sksrbowego o odpo«ied?ialnosci fa ^odanic (Jjrych nwi/yodiych 2 rzewywi

66 Oaw wypolnienta (

65. Naj«i»ko

67. Pojois Ip" rcpreirnti.ijJICei pod.ilink3"21

I. ADNOTACJE ORGANU PODATKOWEGO
. UwajjJ organ

tc. tc*j Pocfpfs

***) Pouczonie
NmiejS2:a deklaracja stanowt podstaw? do \vystawienia tytulu wykonawczego, zgodnie z przepisami ustawy z dma
17czerwca 1966 r. o postppowamu egzekucyjnym wadministracjifDz U z ?005 r Nr 229 poz 19542p6?n jrm )

siy F-odv/y?sz3 si? do pelnych

o skreSlic
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Zalatvnik Nr 2 do Uchwaly Nr XXXIX/260/I3

Racly Gminy Slawno

ztlnia29listopada2013 r.

i. Numet lilenlylilialora PodalkOY-'ffgo
rteMsracJe lub Informant; (NIP liiB PESEL)

ZN-1/B
DANE O ZWOLNIENIACH PODATKOWYCH

W PODATKU OD NIERUCHOMOSCI

A. PRZEZNACZENIE FORMULARZA

Cj 2 irttoff'iac)! IN-1

B. DANE PODATNIKA
• . dotyjezy pcKlaln'tij niobaanccfjg

B.1. DANE IDENTYFIKACYJNE
.

I — It oscba firycina L. J ? <jisli.i
. Nazwa i»4na • '

J. IdwntyTlimor REG ON' Nil

C. DANE DOTYCZA.CE ZWOLNIEN PODATKOWYCH WYNIKAJACYCH Z USTAWY LUB
UCHWALY RADV GMINY

Tytut pr.iwny

Art.T u« < pM 1 - toudowlo
NDIeUwj "' rojumlflimi D
mat 20)f I* pod rue Bfunty. K*e
a) iBrî flc" infra* truMury jasl oOowij(jiiny do IE)

udo»!<fpiti«nia Kconclonowanym pf/cvi-oiilkorn
kO<clowym, liib

b) M prz*ntac2nn« wylAciniv do przvworu oo«b,
wykoo/wanogo privc prr«wo*nlno Koicjo«i>go.

ct NA>ri« IfnFe

Art7 ug.L1« -Qfurrty, IrudfiiK! i tiuIlowlE poicniak- po Ilkwii
Null Ko>oto>vycfi lift) icd otlcIukOw - da craii, |]i7ci>icilcnla
wtssnottt (ub prawa ulythowsniJ iwHKjyMCgo - nl« ril
jMtnaV nit prrtl J InM oil p!cnv*ru<to tlnta nilcs
natttVpu^crfN1 P^ mlitHIJICii, W KTArynl Ht̂ »IJ ^kg o«(Dt«;
Oeeyil" iuB wcsito w tycm rozponiidjeme. wyralajqc
na flk^wld»cJlJ iimr lub lefi ix[i;'nfcow. wyd.ine

Art. 7 ual.l pkt 3 - builo-vri) InlrasKuktury port owe j. tmdnv
Infrailiukltiry zapewnlnliicel nosWp do portow I pnyll.

Budynkl lub ich

Art.7 uit.1 pkt 2* - flfunly. More znaidulq tl« w poiIndBniu
podrnlotii rarzwlzaJ4<i>go pottem IIID prjiysiantfl mor»ka.
poxyitkane na po'"f>t)V rozwoju portu lub piryifjini ninnhlc),
JiJTtc na iliialalooii okm«loni\ slatuclo lojio Potlnilolu,
potolont « nrantcach portftw i priyimiil nwinkich - od

whiarym pcmmfot Ion wmjradh w ich pO«t*djinm - nil dlujpj
nit prfnx. oHr«» 5 Ult J wyî tkiBm oriinlov/ za|̂ 1ych pr/oi
podmJtrf liny nft potfmfot iarzs<**«lfltv portcin lilt)

__
u*l.1 pkt 3 - b«dy»fcP.liiKlowI(? I «il<He P0|l "'* tT'unty

b«i«rio Ilfllci lolniciycl' lOlntsk utytku pcibllc^rwyo

kuitiiry niycinoi t sp
do pr\nwad*onl3 i)iial«lit

o iiwato na olioiowWha I

ZN-1/B, 1
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IS-lllf WYPEtNl* POC'* T MK

Tytul prawny zwolnienla

Art. 7 uat.1 pM S • g runty i faudynki wpisane Indywldualnfo do
rcjiwlru utbytkow, pod warunklom Ich irfrzyrttanla i konsorwacji,
igodnlo l pRCpluml o och conic zabytk6w, iwyjatklcm cieicl
xajf lych na prowadJenle diiaralnoici go»PQd3rczcj

Ait.? u»t.1 pkl 7 - grunty i hudynkj we wlaffaniu muioiw
rajwilrowariych

Art.7 mL1 pM S - 3 runty potoXono na obszarach objctycli
xnrona; IcisM, ciynnii tub krajobrazow^, .1 (akie budynki
tMJdowW trwato ^wiqun* / gruntcm, slgJ.ico bcipoSrecfnio

Oiiautantu c«l*w z takrcsu oclirony prryrody - w (wirk.i-ch
rmodowycft orai w reiefwaucH prtytody

Art. 7 u»tt pkl 8a • b?d4Ce wtainoScw) Sharbu Partstwa: grunty
X>kiyte wodamr |ozlor o ciqnfym dopfywle lub odptywio v.*<l
aowlcrachniowvcti orai grunty ijjgic pod srtuczne zblornlM
wodno

Art.7 usl,1 pkl 9 - budawle walow ochronnvch, (jcunty ptxl w»laml
ochronn^mi 1 pototoao w rnied/ywslaeh, i vfffatkicm laJWveti na
prowadianle d îalalnotcl gospodarczej przcz Inno potlmioty nit
&po>ki vvodne. ten zwiqi'ki Oraz zwl^zkt waiowo

*rt.7 USf.1 ptd 10 - grunty startowlqc* nianiylhl, uJrylki
fikolofilc/no, grunty raifri!cw)0no i Mdrjewlojio, z uiyjqtltieni
la^tych na prowjitiU'ilC dziaUlnoic! gospfldarcrcj
Art? U»t,1 pkt 11 - e<unty *tanowii|C* dilalkl pMyM^rtMloWC
citonkow rolnKrych spAldripliii pfodukcyinycti, M r̂ry sptlni.ija
IwJeniwaiunkow:
»l o*!tgn(Hi wick omcrytalny,
b] sq inwalWami zaitczonyini do 1 albo tl fl/upy,
C(BJ( nlep«4itO*prawnvnilf>7nnei:'liyi"lubtinii,i(t(ciWfliiyrn stopiilii

n tepetnos prow no* c f,
d] an onobami catkoivicle nie^dolnyml do pracy w qospodarstwio

rolnym albo nloirfolnymt do samodilairtoj egiyslcncji

Art-7 u*t1 pkt 1! • txidynki Dolotono na lerenle rodtonnych
ogro<16«v dilafkowych. ntepr̂ ckraCiajaco norm powiorathnl
usUlonych w praoptswh Prawa budowlar<>go dla alien I obi»kt(Jw
^ocpodarc'ycn, z wyjitUdam /aj^tych "3 dJialalnoit goiport.ircn

AH7 Utt, f pkt 13 - butiynkl i budowfe nowo wybudowano b^di
imodomliowane, od<)ine do utytkowania. wykorzy it/wane pne/
grup« produce nl6w rolnyeh na dzialalnoiC st.itirtow ,̂ po
ufy**1*"'" wptsu do rejcstru nmp - wiokrosio S lat t>d (Inia
uzyiiianla wplsu gnipy do tcjestru

Art, 7 ust.l pkl 14 • nlflAichotnoScI tub ich cî Sd i*jfle n.i
prowadieiile nt»<xlp(»tn*j statDtowej dzlatalnoici potytku
publieznego pnei organrzacj* pozyiku public rnogo
Art)1 uftl.Z pkt 1 • uctelnie, 7vrolnl«nJc n\o dolyc/y prwdmloicnv
opodalkowania laj^tych na d;ialarnoii goSpodatc/,^

Art,7 nit! pkt 2 - publtcwto 1 niepubllcrne jcdnostki
orjianliacy(rtc objflc sraiemcm pitviaty oia^ pf<iv/ad/^eo je
org»ny. w i»kr»slo nforxichofnotci laj^tych na d?Ialalnoit
oAwldtOwq.'
Art.? utt. 2 pkt 3 - Instvtiity naukowo i pomocnlc^o isctnostki
naukowe PcUMcj akademit Nauk w odnlOSieniu do
niaruchomolcl lub Icli ci«itl. Mare sq nieibijdne do teallj:acji
zadart, ft ktarych mows w art. 2 tistawy i d»ia 30 kwk'tnla ID10 r.
O PoUUeJ Akadnmii NauK (Dz. U. Nr 96. twi. CIS]: nvotiiicnto nip
dotyczy pnedmlalow apodal kowania laĵ tych nn diialalnoSi
gospodBrcia,:

Aft-T o«L2 pkt 4 - prowadj^cycli zakiatt/ pr->c/ chronlons)
SpeJnlsJ^co watunoh, o ktdrym mmva w art. ?8 ust. 1 pkt t lit. l>
gjiawy z dnla 2? il*rpnfs 1997 r o rcliabllilacji /jwooowoj
»OO)*Czntj orai talrudnlaniu o»Ab niop^nosprawiiycrt (Di. U. i
2010 r. Mr 2H poz. 1407. Nf J17. pot 1327 1 Nr 126, poi. 1475).
lub laktody aktywnoict zawodowpj w Mktosio prtcdmiotOw
opodatkowanla zgloJionych v/o(owodjie, jeMI tgfo^zenle
lostalo potwlcrdione docy^Ja w sprawie prr/tnanla slatusu
zafcladu pracy chronic nej lub zakladu aktywiicvici uwadoMei albo
Hiwiade/eniem. zajrtych na prowatkanie teqo wWatiu, z
wyjatklcm przcdmlotow opodalXowania znaidulqcycri *if w
posts dintu uloinym podmloWw nlvbfdqcych prowadiqeymi
jakUdy pncy ch>anlon*j speMlaj4C» warunek. o kt&iym mowa w
•t.18 WL1 phi 1 lit.b ustawy z dnia 27 alerpnia 1997 r.o
rohabitltacjl lawodowej i *ptnticjncj oraz i.itrurtnlanlu o*o»
nlBp*lno*|>t*wnych lult lahMy aktywrtoSci xawoduwoj:

Art. 7 tut I pkt 5 * Jnxtyfaty bad awe re. i. nyjqlklem pr/odmloiow
opodatkowania x*j?lych na diialnlno«< gospodercj:^.

Art.7 utLi phi Sa - praedsieblorcdw o slalmio cenlrum
badawciO'ioiwojowcfio utyskan^m n» zo»acUf;ri HkieSlonfch w
ualawict 7 clilra 19 llpca 2D05 r. o ni«kt6rycrt forniocli wsp^CMiila
d«flialnoiel Hinowacyin*J (D? U. Nr 179, pot. 1484 orai ? !OOS r.
Nr 107, POL 723) w odniesleiiiu do prrcamioldw opodjttowanij
MJftych n» ccic prowadionyr-h badar) 1 prac ronvojowych

ArtT ust I pta 6 - POIski Zwlgiok Dfiatkowcdw, i wyjatklcm
praedmlotaw opodatkowanij wjptvch na rtital.ilnoii
gospodafxrjdi

Gnjniy
powierzchnla w m!

22.

24

25.

29

JO.

33.

33.

37

40.

42

4J

46.

49

51

54.

BudynKi lub fcH czq$ci
powierzchnia uiylhowa w m!

23.

i

34.

35

18

4t

43.

•15.

47.

SO.

J52.

rs_.

Budowla
wartodC wzt

2S.

31

36.

J9.

18.

53.

ZN-1/B,
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Tjrtut prawny zwolrt'onla

Ucti.Mr XIV/113/D7,§1 pkt la - tkudynhl mlcsilnlna jcdnoro&inne
WChodî cc w»Wi(J gospodarstw rolnych

Uch.Nr XIWfla/07. SI pkt 1b - budy'nkf pozoslalc powtona na
gruntseh nio slaixyria.cyett gospodarttwa rolnmjo

Uch.Nr XlV')1S/07,51 pkt 1c - budowlu atOQ dojwdowyeh do
OhhfkWw /wl̂ i»nych i prowad/ciilem rtiialalnoict gospodarczej,
a majduĵ eycM tin 1x173 Ktrcnern lamkulctyn 2«Kl»du,
dopUMCZono OO ire mi publictxena oraz gnim> /ajijla pod to
dro^lwraii paaaml drogowytti!

Uch.Nr XJW11V07, ) 1 pkt Id - budynkl lub ieh cî icl, buff»wle 1
g runty J(ariow[*co wlaintxt lub w^ac* w posladaniu lub w
iriVSlym Mnqdilc jiajffte na bibllotoKi. ijSrodkl kullury, sportu (
pomocy sprttecincj

Ueft.Nf XlVnU/O?, 51 pkt 1o - !ni«ynKI lutt ich C«!*0i orat qrunty
iflJete na poirroby ocnrony priotlwpolarawdj

Uch. Kr XlV/1 13/07. §1 pkt 1f - buflynkl lub ieh cjticl, budowle i
grunty ifuî co do wylionyw/anta lailart GmlnySiawno

Grunty
powierachnia w m2

sa

60

63 ' - -

«

BurfynkI lub tch cr^ici
powfcrzchnia utyikowa w m!

56

57.

M

CO

Budowlo
wartoit w zl

sg

"
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