
UCHWALA NR XV/113/15
RADY GMINY SLAWNO

z dnia 30 listopada 2015 r.

w sprawie okreslenia wzorow formularzy informacji i deklaracji podatkowych

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzadzie gminnym (Dz. U. z2015 r., poz.
1515 ze zm.) w zwiazku z art. 6a ust. 11 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2013 r.,
poz. 1381, z 2014 r., poz. 40 oraz z 2015 r., poz. 1045 ), art. 6 ust. 13 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach
i oplatach lokalnych '( Dz. U. z2014 r., poz. 849 oraz z2015 r., poz. 528, poz. 699, poz. 774 i poz. 1045) oraz
art. 6 ust. 9 ustawy z dnia 30 pazdziernika 2002 r. o podatku lesnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 465 oraz z 2015 r., poz.
1045) uchwala si? co nast?puje:

§ 1. W zakresie wzorow informacji i deklaracji na podatek od nieruchomosci:

1) okresla si? wzor informacji w sprawie podatku od nieruchomosci (IN-1) stanowiacy zalqcznik Nr 1 do
niniejszej uchwafy;

2) okresla si? wzor deklaracji na podatek od nieruchomosci (DN-1) stanowiacy zalacznik Nr 2 do niniejszej
uchwaly

3) okresla si? wzor zalacznikc. do informacji lub deklaracji na podatek od nieruchomosci -Dane
o nieruchomosciach" (ZN-1 /A) stanowiacy zalacznik Nr 3 do niniejszej uchwaly;

4) okresla si? wzor zalacznika do informacji lub deklaracji na podatek od nieruchomosci -Dane o zwolnieniach
podatkowych w podatku od nieruchomosci" (ZN-l/B), stanowiacy zalacznik Nr 4 do niniejszej uchwaly.

§ 2. W zakresie wzorow informacji i deklaracji na podatek rolny:

1) okresla si? wzor informacji w sprawie podatku rolnego (IR-1) stanowiacy zalacznik Nr 5 do niniejszej
uchwaly;

2) okresla si? wzor deklaracji na podatek rolny (DR-1) stanowiacy zalacznik Nr 6 do niniejszej uchwaly;

3) okresla si? wzor zalacznika do informacji lub deklaracji na podatek rolny -pane o nieruchomosciach rolnych"
(ZR-l/A) stanowiacy zalacznik Nr 7 do niniejszej uchwaly;

4) okresla si? wzor zalacznika do informacji lub deklaracji na podatek rolny -Dane o zwolnieniach i ulgach
podatkowych w podatku rolnym" (ZR-l/B), stanowiacy zalacznik Nr 8 do niniejszej uchwaly.

§ 3. W zakresie wzorow informacji i deklaracji na podatek lesny:

1) okresla si? wzor informacji w sprawie podatku lesnego (IL-1) stanowiacy zalacznik Nr 9 do niniejszej uchwaly;

2) okresla si? wzor deklaracji na dodatek lesny (DL-1) stanowiacy zalacznik Nr 10 do niniejszej uchwaly;

3) okresla si? wzor zalacznika do informacji lub deklaracji na podatek lesny -pane o nieruchomosciach lesnych"
(ZL-l/A) stanowiacy zalacznik Nr 11 do niniejszej uchwaly;

4) okresla si? wzor zalacznika do informacji lub deklaracji na podatek lesny -Dane o zwolnieniach podatkowych
w podatku lesnym"(ZL-l/B), stanowiacy zalacznik Nr 12 do niniejszej uchwaly.

§ 4. Traci moc uchwala Nr XI/89/11 Rady Gminy Slawno zdnia 22 listopada 2011 r. w sprawie okreslenia
wzorow formularzy informacji i deklaracji podatkowych (Dz. Urz. Woj. Lodz, z 201 Ir. Nr 363, poz. 3776; z 2013r.
poz. 5390)
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§ 5. Uchwala wchodzi w zycie po upfywie 14 dni od dnia ogloszenia w Dzienniku Urzedowym Wojewodztwa
Lodzkiego, z rnoca^ obowiazuja^ od dnia 1 stycznia 2016 r.

Przewodnicz^cy/Rady/Gminy
Sla

rkadhisz Knap

'JNiniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrozenia nastepujacych dyrektyw Wspolnot Europejskich: 1)
dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992 r. w sprawie ustanowienia wspolnych zasad dla niektorych typow

transportu kombinowanego towarow mi?dzy pahstwami czlonkowskimi (Dz.Urz. WE L 368 z 17.12.1992), 2)
dyrektywy 1999/62/WE z dnia 17 czerwca 1999 r. w sprawie pobierania oplat za uzytkowanie niektorych typow

infrastruktury przez pojazdy ciezarowe (Dz.Urz. WE L 187 z 20.07.1999). Dane dotycz^ce ogloszenia aktow prawa Unii
Europejskiej, zamieszczone w niniejszej ustawie - z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitq Polskq czlonkostwa w Unii
Europejskiej - dotycza^ ogfoszenia tych aktow w Dzienniku Urzedowym Unii Europejskiej - wydanie specjalne
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Zal^cznik Nr 1 do Uchwaty Nr XV/113/15

Rady Gminy SJawno

zdnia301istopada2015r.

POI.A JASt*£ VYVP6LNIA PO0ATNJK WYPB.NIA6 HA fAKSZWIf,. KOMPUTEROWO 1UB R£C?NIS. OU?VM Oas.'KOWANWSi UTERMU. CZARIMVM LUB f̂ CBigSKIM KDCOREM

1. Numer Wentyfikatora Podatfcowego *kladaja,cego
informacje (NJP fub PESEL)

Z Nr karty podatnika

IN-1
rNFGRMACJA W SPRAWJE PQDATKU OD NIERUCHOMOSCI

3odstawa prawna; Ustawa z dn»a 12 stycznia 1991 r, o podatkaeh i oplatach Jokalnycb (Dz;. U, z 2014 r.. poz, 849 ze, zm,),
Skladaĵ cy: Fexmularz przeznaczony cSa osob flzycznyCh b^d^cych wlasc»c«elami nieaiclx>mosci lub otoiektdw bwdowtanycti, posiadaczami

samotslnymi nieruchomo ĉi lub obtektO'iv !>udO'«v1emych, uiytkov/nikamt wsctyslymt grw»t6 '̂, posiadaczanti rtiBfuchomoSci tub icti
cz0d aJbo obiektdw bixtovyfanych lub icfi cz^^d, stanowia^ych wtasr>o&6 Skarbu Paristwa h* jednoslki samorzadu terytoriabtego.

Terniin sWadania: W terminte 14 dni od zaistoienia okoficzno^ci majacych wplyv^ na powstanie, badz wyjjasniocte obowiazku podalkowego lub
zaistnienia zdarzenia maiaceoo wcrfvw ria vAfSokosc podatKu.

Vliejsce sktedania: Organ podatkovvy w)a^cKvy ze v-ggî du rva miejsce pojozenia pfzedmiou* opodatkowartia. .

A. MIEJSCE SKU\DANfA.INFORMAOJI
4, Naj^wa 1 adres siedzlby organu
Wdjt Qmlny Stawno
uf. M.J.PHsudskiego

26-

Bv OBOVyiAZEKZtOZENIA INFORMAGJ1
Podainik ma ot»ovvia,zek ztozenia wraz 2 korekta infofmacji pisemneoo uzasadnienia przvczvnv korektv.- art. 81 us(a'.w Ofdynacia oodatkowa.

5. OkoJiczrto&ci powoduja.ee obowtezek zloienia irvformacji (zaznaezyb wlaiciwy kwadrat):

*«"Jl. infomv^askiai&^a(»tazp^^^,i^^naa^cia.'. (akt notariaiwy, umc*wa, postanwvtent*sa/So^-e)

a 2. antbffnatji, data zrrsiarty: .,,. (np. jrmiana 'A*aSc»caeia, zmiana sposobu utytkowarw p«3»(*ri»o«6iw opoaaftowanta)

C. PODMIOT ZOBOWIAZANY DO ZtOZENIA JNFORMACJi
$, Rodzaj podmiotu (aawiacsycAv^ciwy kwacjfitf).•••• 1, wfasciciel, uzytkownik wjeczysty, posfadacz samofstny lub zalezny (ftp. dzierza\vca)

<-J 2- wspotwfaiciciel, Vi-spotuirytkoxvnik wieczysly lub wspotposiadacz samoistny; zalezny

D.DANE PODATNIKA

D.1. DANE IDENTYFIKACYJNE
7. Narwisko

8. Pierwsze iml<?. drug)* Imif

9. Numer PESEL/REGON 10. Nr PKO 11. NrKRS

; Pola 10, 11, dotyczi| przedst^biorcdw.
12. Data urodzeniat 13. tmi? ojca 14. fml? matkl

D.2. ADRES.ZAMI.ESZKANIA
1S. Kraj 16, Wojew6dztwo

20. Nr domu 21. Nr lokjlu

23. Koti p&cztowy

: DANE DOTYCZACE PRZEDMIOTOW OPODATKQWANIA NIEPODLEGAJAGYCH

1 . POWIERZCHNIA GRUNT6W
1. Zwtqzanych z prowaclzenlem dati->)alno4cl gospotfarczoj, b«z wzgl^du na sposdb zakwalififcowanla w

ewfdencji gruntdw i budynkbw

2. Pod wodaml powiorzchniowynii "joj^cyml lub wodami powlerzchnJowycni plyn^cyml jezJor i rbfornikOw
sztucznych 1)

3. Pozostarych, wtym raj?tycn na iprowadreni* .odptatrwj statutowej tiztalatnoici poiytku publfcznego przcz
: organizacje po^ytKu pubiicznegc

Podstawa opodatkowanta w
mz (ha) z dokladnoiciq do 1 ms

25.

26.

27.
Jia

rr.2

1) Nalezy podad z doktadnoiciq do czterech rniejsc po prz«cinku.

1/9
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POIA (AS«E WWEtMA PQOATNIK VWSLNWC NA MASZYNIE. * -U8 RECZNiE, OU2TMI DRUKCM'ANYMI LfrERAMl. CZ^SWM LU8 NIEfflESIW KO.ORB1.

"'4 Niezabudowanycb obĵ tych obswrem rewitaiizacjr, e ktdrym roowa w ustawle * dnia 9 paidzierniKa 2015 f, o
rewttalizacji (Oz. U. z 2015 r. po*. 177?) ) poloionych na t&renach , dla ktdrych miejscowy plan zagospodarowanla
prz«*trzerm*go przewiduj* przezriauzenie pod zabudow? mieszkaniowa,, usiugow^ a!bo zabudow^ o
pr*eana«;enlu mfe«anym obejmuĵ cyin wylqatnie te rod ĵe zabudowy, |eieli od <Jfii» wejicia w iycietego plafto
w odritesle t̂u do tycb gruntow upiynq* okr«s 4 lat, a w Jym etas^e nie zakortczono budovsry zgcxtnie z paeplssmi
prawa budov/lanego

28.

m'

E.2, PQWIERZCHNIA U2YTKOWA BUDYNK6W LUB ICH GZ^CI

:E.

".

: /*»
J.

1. MIeszkalnych - og îem

-od 1,40 do 2,20m
(zaliczy* S0% pbwierechnij

w *wm
kondygnacjl - powyiej 2,20 m
o wysokoSci:

Z. Zwî zanycti z prowadzeniem dzialalnoSci 9ospodarcz«j ocaz od budynkow mleszkalnycb Job ich cz^Sci
z»j?iych na prowadzente dziafa 'n&ici gospodarczej - ogOtem

• pel 1 ,40 dx> 2,20m
(zaliczyt $0% powierzchni)

w tvm '••••'.• • .. • • • • . . . . ' . . . . . . . ...' ~..
kondygnacji - povyyi«j 2,20 m
o wysokoici:

3. Zaj^tych na prowadzenic ctei-ala no*ci gospodarczej w zahresie otw otu kwalitikowatiym matedafem st«wnym -
ogAtem

-od 1,40 do 2,20m
(zalicryC 50% powierzchni)

ttf twm
kondygnacj i - powyiej 2,20 m

O wysokoici:

4, Zwî zanych z udzfelaniem Swiadczert zdrowotnych w rozurnieniu przepisdw o dzialalnoScfiecznlcze],
zaj^tych przez podmioty ucUlelaĵ cî  tych iwladcz&rt - ogolem

-od 1,40 do 2,20m
(zallczyC 50% povviarzchdl)

w tvm ' ' . .' , , ,
Kondygnacji - powyiej 2,20 m
o wysokoici:

5. Pozostatych, w tym zaj?tych na prowadzenie odptatne] statutowej cfzialalnoSci pozytku publicznego przez
oToanizac^epotytkupiibliczineao-ogdtem :

-od 1,40 do 2,20m
{zaHczyi 50% powfwzchnf)

w tvm ,„ „„.,„„..,„ . :

kondygnacji - powyiej 2,20 m
o wysokoici:

Podstawa opodatkowania w m1

29,

m2
30.

mz
31.

m2

32.

m2
33.

m2
34.

m2
35.

m2
36.

m2
37.

ffl2
38.

m2
39,

ma
40.

m»
41.

nf
42.

m2
43.

m2

3rWARTO$£ BUDOWLI LUB ICH CZ^CI ZW AZANYCH Z PROWADZENIEM DZIAtALNO^GI
GOSPODARCZEJ

Budowfe - fch wartoS-t okreSlona na podstawie art. 4, ust.1 pkt 3 i ust, 3-7,

Podstawa opodatkowania w zl
z doktadnoiciq do 1 z!

44.

INFORMACJA O ZAIlACZNfKACH (do nintejszej snforrnacji doJgczono)
45. Liczba zat^cznikow ZN-1/A 46. Zat̂ cznik ZN-1/B skiadany Czaznaczyt v.tasct^y kwadrai);

»-* 1. tak LJ 2. nie

OSWIADCZENIE 1 PODPIS PODATNIKA / OSOBY REPREZENTUJACEJ PODATNIKA

O^w'adczam, ie sa, mi znane przepisy Kodeksu karnego skarbowego o odpowiedzialnoSci za podarue danych niezgodnych 2 rzeczywistoscî .

1 47. Imf? i nazwisko

49. Data wypefnienia informaqi (oTeii - miesiac - rok)

48. Tolefon.faxjnlo obowi^zkowe)

50. Podpis (piec/?C) podatnika / osofay reprezentujqcej podatnika 2)

2.3
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POLA JASNE WYPEtNlA PODATMK. WYPaNIAC NA MASZYNIE KOMPUTEROWO UiS KgCZNIE (XgYMI DPtUKOWAJW,!! UTCRAM- CZARNVMLUB NIEBlESKttl KOIOREM

H, ADNOTACJE ORGANU PODATKOWiGO

2) Ntepotfzebne skre^fit
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Zalqcznik Nr 2 do Uchwaty Nr XV/113/15

Rady Gminy Slawno

zdnia301istopada2015r.

POS.A JASNE WYP£t.N«A POPATNIK, WVPKLNIAC. NA MASZYNlK, '*JI- C^UKOVVAKYMI UTEFWdS, CZAfiNW IU8 NISBIESKIM

1. Numer Wentyfikalora Podatkoweeo
j? (NIP lub PBSEL)

2. Nr karty podatnlka:,

DN-1

Podsiawa prawna; , Uslawa z dnia 12 sfyczriia 1991 r. o podatkach i optetach tokalnych <Dz.U, z 2014 r, poz, 849 ze zm,).
SMadafgcy: Fonnularz przeznaczony dla os6t> pravvnych, jednostek organizacyjnych oraz sp6tek niernaĵ cych osobowoSci prawnef

ts^dqcyc}-) wtaSctcielami nteruchomosci tub obiektdw budowlanych, postadaczami samotstnymi nieruchomoSci lub obiektow
budowtanych, uzytKovmikamf wieczystyrni grunt6w, posiadaczaml nileruchomoict Iu» Sch cz$$ci albo obiekldw budowlanych
lub tch cz^sci, stanowiqcych w<asr»osi Skarbu Partshva tub jedrtostki samorz^du terytorialnego oraz dla os6b fizycznych

, to^d^cych W5p6hv»a§cictefemi Jub wsp^posiadaczarni z osob^mi prawnymi. b^dz z irsnymi jednostkami organizacyjnymi
' nieposjadaî <^mii osobowoid prawnej lub zespdtKamt nieposiadajqcymi osobowo^ci prayvnej.

Termin skfadania: .Do dnia 31 stycznia kazdego roku podatkowego; w terminie 14 dni od zaistnienia okoiicznosci maĵ cycri wptyw na powstanie,
ba.di v/ygaSnî de obowiqzku pcxla!ko'.vego lub zaistnienia zdarzen maj^cych wpiyw na wysokosi podatku,

Miejsce.skladania: Organ podatkowy vrfa^ciwy ze wzgl̂ du na miejsce poto r̂aa przedmtotdw opodaUcowanta.

A. MIEJSCE SKILADANIA DEKLARACJI
4. Naiwa ) adres sivdziDy organu podatkowego

W6jt Gittiny SJawno
ul. M.J.PHsudskJego 31

26-332 Stawno

B, OBOWIAZ2K ZfcOZENIA DEKLARACJt
ibowia.zeK zjozenla wraz z korektq dektaracji pisamnego uzaaadrtieraa orzytzyny korekty - art.81 ustawy Ordynacja podaikowa.

S. Okollcrno*ci powcxJujqee enla dektaracji (zaznaczyt wtasciv.y kwadratt):

_ *"". 2.;..kojre.Kta deklafaclj. rocznej..pd: m-ca rok

C, PODMIOTZO8OWIA2ANY DO ZtOZENlA DEKLARACJI
6. Rocfzaj podmlotu (zaznaczyc vrt&i&wy Hwadra!)

'•"• t. vi'laftcieigl. uzy»kowrtlk wteczysty. postariacz samoistny iub zatej:ny (np.dzier2a%vca)LJI 2. wsp6ty.'laSclc)el. \vap6tulytx<yrt'ntk lub wsp<^posiaciac2

D. DANE PODATNlKA

D.i. DANE IDENTYRKACYJNE
7. Rcxlzaj podatnlka (zazmaczyii v;taSciv,Y kivaarat):

LJ t. osdba ftzyczna _ LJ 2. osoba praivna
8. Nazwa pclna • / Narwisko *•

LJ 3. jednostta tx-ganijac>jna, w lym sp6)ka. nieposiadafqca cksob<p*oSci

9, Nazwa skrdcona * / Plerwsie Emlf , drugio imi? "

10. tdentyfikator REGOW Numer PESEL **

11. Numer wpicu w Krajowym Rejestrre S^clowym 12. PKD - symbol rodzaju podstawowej Oziatalcioici

D.2. ADRES SIEDZIBY * / ADRES ZAMJESZKANfA
13. Kraj

18. Nr domu 19. Nr lokalu

20. MiejscowoiC 21. Kodpocxtowy

DN»1(
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POIA JASNE WVPEtNIA PODATNIK. WYPQ.NJAC Kft MASZVNIE, KOMPUTEROWO LUB RgCZNIE.

E. DANE DOTYC2ACE PRZEDMIOTOW OPODATKOWANIA NIEPODLEGAJACYCH ZWOLNIENIU

E.i: PQWIERZCHNIA GRUNT6W

E.2

t, Zwivanych 2 prowadz»nlem dzialatnoJc
gospodarczej, bez wzgf$du na sposob
zakwalifikowania w «wW«?m:ji gntmow
i budynkow

2. Pod wc«laml powierzchniowymi stajacymi tub
wodami powlerzchniowymi p^mqcyml jezfor
zblorntk6w sztucznych 1}

3, Fozostaiych, w tym xaj?tych na prowacizenie
o<frtsitn«j staiutowej ttelalalnoSci pozytku
publicznego przez organlzacjo poiytku
publiczncgo

4. Nl«zabudowanych obiftych obszarem
rewtalizacji, o M6fym mowa w ustawf* z dnia 9
paidzierniKa 2015 r. o rew«*ll!:*ciJ (Dfc U4i
201 Sr. pco, 1757), Ipotoionych na terenach, dla
ktdrych mtejscowy plan zayospodafowania
przestrz*nnago prz«widuj* przeznaczente pod
zabudow? mieszkaniowa., ustugowq atbo

,. zabutiow? •• o pn»»»«a»nJtt ml«sw»nyrti
obe|mujacym wy<acznie te rodzajo zabudowy
jeieli od dnla weJScia w zycie t«go planu w
odrtftslanlu do tych grum<5w upJyn f̂okres 4 1st
a W tym czasle ni* zakortczono budowy zgodnie
z przeplsami prawa budowlanego

Podstawa
oporfatkowania w

mz(ha) z dokfadnoScli|
do1 ma

23.

m2

26.

ha
29.

mj

32.

m3

Stawka podatku

zl, gr
24,

27.

30.

33.

Kwota podatku

rtt gr
25.

28.

31.

34.

. POWIERZCHNIA U2YTKOWA BUDYNK6W LUB ICH CZZ&GI

1. Mieszkatnyeh - og^em

w <ym

kortdygna !̂
o wysokoSci;

-<xJ1/W) do 2,20m
(zallczyt 50% powlerzchnl)

- powyiej 2,20 m

2. ZwJ4zanyctt z prowadzcniern dzialalnoicf
go»podar««j oraz od budyf)k<iw
mlesrkalnych {ub left cz$$cf zaf?tych na
prowadzsnle dz)atatao4cl gosipodarczej »
OB t̂em:,

, wTtynt.;

kondygnacji
o wy»oko*cl;

3. Zaĵ tych
gospodarcc«
matsrjatems

w tym

Koftdygrwji
owysokoici:

«od 1,40 do 2,20m
(zallczy£ 50% powlefzchni)

-powyie^ 2^0 m

not pfpWKtewto dria<afno*cl
wzakmsie obrotu kwaWikowanym

ewnym.ogotem
-od 1,40 do 2,20m
{zaliczyd 50% powifrfzchni)

- jxwyiej 2,20 m

4. > Zwi*i»nycft z udzielaniem $wiadczert
zdrowotnych w rozumfenlu przepisdw o
dziatalnosc) leczniczej, zaî tych przez
podmloty udzl«taĵ c« tych iwiadczeft
ogdlom

w tym

kondygnacji
o wysokosci:

- od 1,40 do 2,20 »r
(zaltezyt 50% powtarxctini)

« powyte} 2»2o m

5. Pozostajych, w tym zaj?tych na prowacfzcnie
odplatnej statutowej dziaJatrioic! poiytku
publicznego przez orgarttzacje poiytku
pub<)czn«80 - ogdJem

w! ty*« •, •

kondygnacjl
o wysokc î:

-od 1,40 do 2,20m
(zallczyi 50% powierzchnl)

- powytej 2,20 m

Podstawa opodatkowania
wm1

35.

m2
38,

m?
39.

m^
40.

m*
43.

m?
44.

m2
45.

m*
48.

m*
49.

m2
50.

m2

53,

rr»2

54.

m*
55.

m2
58.

m?
59.

m*

Stawka podatku

; .. _ . .̂ 9r
36.

41.

46.

51.

56.

Kwota podatku

zf, Qf
37.

42.

47.

52.

sr.

"^-Natezy podad z doKiadrto&cî  do czterech miejsc po przecinku.
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POtAJASNEWYPEtNJAPODATNIK WYPEtNtAd NA MASZYNIS KOMPOTEROWO iUB RigCZKIE, DUgYMJ, ORUKOWAWMt UTERAMI,̂ CZARNYM LU8 NISSJESKtM KOIOREM

E.3, WART06C BUDOWLI LUB ICH CZ^CI ZWÎ ZANYCH Z PROWADZENIEM DZIALALNOSCI

GOSPODARCZEJ Podstawa
opodatkowanfa w zt

2 doktadno6cic{ do 1 2t

Stawka podatku Kwofa podafku

zl. gr
1, Bwdowte - ich wanton okreifona na
podstawJeart. 4. ust i pkt 3 i ust. 3-7.

60, 61. 62.

F. tACZNA KWOTA PODATKU
Kwota podatku (w pefnycft ztojycn) "•*)

G. INFORMACJA O ZAtAGZNIKACH {doniniejszejdekfaracjidol^czono)

64. Llcrba zatqcznikdw 2N-1/A 65. Zat^cznik 2N-1/B sktadany (zaznaezyi wtaScRvy kwatJratj:

O tah Q me

H. O^WIADCZENIE I PODPIS PODATNiKA / OSO8Y REPREZENTUJACEJ PODATNJKA
, te sa. mi znane przepisy Kodeksu karne^o skaitiowego o odpowiedzidlrsoScj za podanfe danych niezgodnych 2 fzeczyw'stoSciai.

6S. Imif i tiazwisKo 67. Telefon, fax (rite obowî zkowe)

68, Data wypeJnJenla deklaracjf (rfaen - miesiac - roK) 69. Podpis {ptecz^C) podatnika / osoby reprezentujqc*] p<xlatnika 2)

I. ADNOTACJE ORGANU PODATKOWEGO

72, Podpis ptttyjitttil̂ cc^o fcrmufant

*""*} Pouczenie
1.Ninie|s2a deklaracja stanowt podstaw^ do \vystawienia tytu^u wykonav/czego, zgodnie 2 przepisami ustawy z dnia ITczerwca 1966 r. o

post̂ powaniu epzekuc ĵnym w adrninistraqi {Dz.U. 2 2014 r.. poz. 1619ze 2m.).

2, W przypadku, gdy kwota podatKn nle przskracza 100 stf podatek jest platny jednorazowo w termiinje platnoid pi«rv<«zej raty

"Zgodnte z art. 63 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1&97 r, - Ordynacjg podatkowa ( Qz. U, z 2012 r,7 poz, 749 ze zm.}, podstawy opodatkwania,
kwoty podatkdw, odsetki za zwfok^, optaty prolongacylne. oprocentov^anie nadptat oraz wynagrodzenia pr2ysJoguja.ee platnikom 2aokra,g!a si? do
peJnych zJotych. w ten spo$6fc>, z« koriodwtci Kv*«t wynosz^ce mniej nS §0 groszy pomi)a $i$, a koocowki kwot wynosz^ce 50 i wî ce] groszy
pcxfwyzsza $i§ do peinych zfojych,

2) Niepotrzeboe skre l̂id.
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Zal^cznik Nr 3 do Uchwaty Nr XV/113/15

Rady Gminy SJawno

zdnia301istopada2015r.

t KA wvszvmr. LUB »»:cz*w rxjjrv>.« nawai c&v»m* L
1. Nomor Idantyflfcatorw PoeJatXowogo >Madaja.c«go
cfeKlar*cj« Iut> inromutcj? (NIP tub PESEU

2, Ni'luwty (KXSstnBW -"

Zafqcznik ZN-1/A pfzezna-xtony jest dla jedn*i nierwchomoSei W przypadku, gdy potJatnik fx>siada na
tersnie grniny wi^cej nil jednti nieruchorrto&6 nalezy wypelni-6 odr<?t>ne zat̂ czniki.

Ai
formuian «tanowl zafctcaailfc <h> :<isjnaczyi5 wtaiciwy kyyadnrt):

ci DN-1 2 informaqi IN- 1

B, 'POeATNIKA
..**'-.dciJv.czy.pqdgtinlK9.be<»a<!»«oosot?a..fiatyca:ntt

5. Rodz»J potfatnika (z;
L3i o»ot>3 feycana LJ 2. osoba prawns LJ 3.jodncsiKa ofoanizatcyiina, w tytn sp-6»ka, niesposwOajqca t»obmvoSc< pirawnej

7. Nazwn »Kr<Jcona * / Plerwsze imt̂ , rtrugio imi<? *•

r REGON/. Nomoir̂ eSiei, •»

C. DANE OiNIERUCHOltflQSCIACH f OBIEKTACH BUDOWLANYCH PODLEGAJACYCH
OPODAJTKOWANIU L,UB ZWOLNIENIU -i- • s - • - - ' > -

9. PololonJO nl»ruchomo*c< t'obr̂ b)

rat):
KXRodzaJ VMl*»no«cf

*— •
12. RodxaJ u±ytKowanfcn

11. Rodzaj posiJriJanta «amolstnego

~~* 1 - posj»clai>i8 ^~« 2. wspiMpostedaniia

LJ *-«1 . posladanke 2, Wsp6*posia<ta«iie

C3f DZlAtEK; BUDYNK6W, LOKALI 8UDOWLI1)
14. Dilalkl (ntim««v)

15. Budynfci (wymtonie rodzaj budynku)

16. Lo*al» (np, rnliHMkalfty, utytkowy Up.)
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17, Budowlo (wyodr̂ bnlenii wartoicf p«>szc»fg<5fnyc

18, Nunwr fcstygf wK»c«sf*»j izfetoni dokum<jnt6s«) 19. Nazwa sqdu

1J W«rvtyfikatory wyKarifje &i$, jfeteK zoslaJy nadane.

ZN-1/Am 2/2
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Zahjcznik Nr 4 do Uchwaty Nr XV/113/15

Rady Gminy Slawno

z dnia 30 listopada 2015 r.

POLA JftSNC WYPEIN1A PODATNIK, WYPgcNIAC MA MA&ZYNII-, KQMPUTeRQWO tU8KE-CZNIE,, DUZYMI, DR^KOWANVMI inTERAMil. C2ARKYM LU8 NISBIESKIM KOLOREM.

1. Numer Ictentyflkatora Podiatfcowego *ktadafa.cego
d«kFar*cj? tub InformacJe (NIP lub PESCL)

2, Nr karty podatn ika

ZN-1/B

A. PRZEZNACZENJE FORMULARZA
3, Nlni»jszy formularz »lanowt xahfcznik do (zaznaczyt wlaScrwy kwadrat):

Ql. deklaracji DN-1 Q 2. informacji IN-1

B. DANE PODATNIKA
* - dotyczy podatitika ruebedsc&go osobg ftzyczn^ ** - dotyczy podatntka b^cf^cego osob$ fizyczng

B,1

C.

. DANE IDENTYFIKACYJNE
4. Rcxfraj podatnik î {jsaznacryi -.vtaSciwy kwadcai):

LJ 1. osoba ftzyczna LJ 2. oso&a pragma LJ 3. jecnostka orgariizacyjna. w tyni spores, nieposiadajqca osobawo&ci pra->vn«j
5. Nazwa pcfna * / Nazwisko "

6. Mama skrbcona * / Plerwsze Imî , drugle irhr? **

7, tdentyfikator KBGONt Numsr PESEU ••

DANE DOTYCZACE ZWOLNIEN PODATKOWYCH WYNIKAJACYCH Z USTAWY LUB
UCHWALY RADY GMINY

*, ,; Tytufprawnyzwolnlenia

Art.? u«t,1 pkt 1 - budowle wchodz^ce wsKfad infrastruktury
kolejowel w rozurntenJO przepls6w o transporcfe kotefowym
oraz z«j?t* pod nl« orwnty, jeieli:
a) zantqdca infra*truktury Jest obowl̂ zany do jej

uck>st$pn(ania llc«ncj<>nowariym przcwoinlkom
, kotafowym, lub

b) »q przeznaczwi* wyfs(Cznle do przewozu o»<M>,
' • wykonywarteflo przez przewotnlka kolejowego. kt<Jry
, t6wnocx«4nte xarzuOxa m lnfrastfukluf(| b»z

udostf pniania ]«j iruiym przawoinJkom, lub
c} twont^ Unit kotejowe o szerokoScI tor<iw wfehsxe) nti

. ,,- -i435 mm.

• Art.7 ust.1« - grunty. budynki i budowte pozostate po likwittaci!
Unit kdejowych lub left odctnkdw - do czasu przenlesfenla Ich
wlasnoAci tub prowa ufytitowanla wl«>czysteao - ni» dtxtie]

• jadnak nit pfzttt 3 tata od • pi«rw»rego dnla ml«slqca
na*fif0u|afe«fl« -po .rnlMJacu, w kt6rym state si? ostareczna
de<^x)« (Mb wesado w Jycfe rtstporci<ttenJc, wyrataĵ ce zgod?

, na, likwldacî  Hnll lub Ich odcjrtk6w, wytiane w trytiie
przewtttziaoym w przepE$»<;n o transpo<cje kg4ejowym -
IwyJuttctem z»|?tych na diiatalnoS* inr̂  net cfcrialalnoSe, O
kt6re] mowa w przophtacTi o transport* kolejowym
Art,7 u«t1 pkt 2 - budowt* infraetfuktory portowej, budoyvle
InfraMruMury *»pewnia4qe«J dost?p do portow 1 prxystani
morsklch orsx *aJ9*« pod nie grunty
Art7 usi.1 pkt 2a ~ flrunty, kt6re znajduĵ  sty w po«iadan!u
podmlotu zar33|dzajs|C»go port»m tub pntystaniai morsk ,̂
pozy*k»ne na potrx«by roxwojM portu lub prxystani mofskiej,
zatete na d2iawlooi<S okre l̂ofî  w statucie teoo podrniotu,
poioion* w yrajUcach portdw 1 pncystanl morskicn ~ od
piwwszego .dnia , mieslqca nastepujnceeo po miesî cu.

, , wktdrym podmlot wn w»z*dl w ich posiadanle - ni« dluiej
nil przez okres $ lat. z wyjs^tk}«m grwntow zaj^tych przez
podmiot Inny nt* podmtot zarz4dzaji|cy portem lub
przystan!̂  mo<«k̂
Art.7 ust.1 pkt 3 — buctynkt, budowl* f zaf^te pod nfe grunty
na obsxanttt cz^icf lotntazych lotnfsk uiytku puWlcznego

Art.7 ustl pkt4-budynk) gospodarcze lub tah cz«6cl:
a\« dzfaJalnoici le*n«J lob rybacktej,
b) potoion* na nrunttch gospcdarstw rolnych, sluia.ce

wy«a«nl» dz»lalooict rolnicxvi,
c) Z4j$t» *M» prow»dj:6ni« diWdw spccjalnych produkcjl
roln«i' ; -';;'.- „,--.-, " ' , ' ' -
Art.7 u»t.1 pit £ — grunty, budynki lub Icli cz«4ci zaĵ le
wyta^znlo ruf potnt»by prowadzsnta przez Howarzyszonla
statutowe} dzia^a(no*ci wir6d dzJ»ct i mtodziozy w zakr«»l»
ofrwtety, wychowan!*, nauki $ wchniki, kuitury futycrne} 1
tportu, z wyjstWem vnylwncys îwaoycn do 0rowa<fe*f»la

' dzJatalrK>*cl aospodarcz«|, oraz arurrty «aj«t» trwale na
oboxowiska i bazy wypoczynhowc dzlftci I itilcxtziely

Grunty
powlerzchnia w ni2
8.

10.

13.

15.

16.

20,

Budynkl lub Ich cz^6cl
powterschnfauzvtkowa w m2

11.

17.

19.

21.

Budowle
, wartoid w zi

9.

ia.

14.

18.

•' '• / • ' ' "',

ZN-1/B..
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ASME WYPELMiA POOATNlK WYPEtNlAC NA MASZYNiE, KQMPUTE8QWO U® R£C2NIE. DUjftMt. DRUKOWANYM UTERAMi.CZARflYM LUB NlEKESKIM KOLOREM

-

/ Vfytul prawny zwolnlenla

Att7 u*tt pKt ft * grunty I budynki wpi&arw indywiduainr* do
rejesttt* za&ytKow, pod warunkiem ieh utrzymartia i konsefwacji,
zgodni* * pnwptsami 0 ochrwile *a&ytKow« *wyfa.tw*ro «fici
zajftycJi na prowadzenfe dzfafatnoSci gospodarczej

ArtJ ust1 pkt ,7 - gnerrty i budynki we wiadaniu muzeow
r«jestrowanych -,- .

Ait7 ust.1 pkt S - zrtajdujitce iff w parfcach naiwtowych lub
rfczerwataeh przytody I stance MzpoSrednlo t wyf^cznl*
oiisganiu c«idw z zaJcrevu ochrony przyrody:

a) grunty poletfone na obszarach obj?tych oenroru)
icis{4, ciynn̂  lub krajobnadw ,̂

b) budynkl I bOdowte tr*-at« zwt̂ zana z flruntem;
A«tr u«t1 pfrt 8a - bfd^ee wrtasooScisj Skarbu Partstwa;
a) sn»»ty pod wodamf |«wJ«iTchnk«wnl plynsicynit jezlor,
b) flrurtty «{?)» pod sztuczne zbiomikl wô Ine, z wyjqikiem
QruntOw przclazanych w posiadante innym pocEmlotom nii
wymknlone w,«rt, 217, usiawy 2 dnla 18 flpca 2001 r.- Prawo
wodn* (Oz.U. z 2015 f, poz. 469J;
Aft,7 wstl P*tt 9 - budowle wa)<>w oehronr̂ ch, grunty poet watami
ochrofrnymi ( poloione w mtedzywatech, z wyjgtkiem za]$tycft na
prowacbenie dziafafnoici gospodarczftj pfzez inne podmioty niz
sp«Ki wodrw, fcb zwlazJd oraz zwÎ zKI walowv

Alt? OSt1 pkt 10 - gfiinty stanowiqce nlcuiytW, uzyiki
ekologfcznc, grunty zsdrzewiorw i z«krxew(one. 2 wyj^tkiem
zaj?tych na prowadzenlfl dziaiafnoScI gospodarczej
Art.7 ustl pkt11 • grunty stanow)a.c« ctziafki przyzagrodowe
cztonkdw rcrfniczych spbJdztelni produkcyjnych, ktdrzy spelnia]̂
jedenzwarunKOw:
a) o«^05«li wiek emwytatny,
b) s^ inwalWaml zaifczonymi do i albo II grupy.
c) sa niep»fno«prawnym! o znacznym tub umiarttowanym stopnJu

ntopelnosprawnc^ct,
d) «| o«ot>aml calkowicJe niezdolrtym! do piracy w gospodarstwle

rolnymalbo nlezdoinymJ do samort̂ elnej egzystenqi

Artr u*t.1 pkl 12 - polozona na t*reni« rodzinn»go bgrbdu
dzlalkoweao : flrunty, altany dziatkowe i obtekty gospodarcze o
pow, xattudowy do 3$ mZ oraz budynkt startowiqce Infrasiruktur?
ogrodow ,̂ w rozumlenJu ustawy % dnia 13 grutinia 2013 r. o
rodzlnnych ogrodach dzlaJkowych, x wyĵ tkiem zaj^tych na
prowadzentedzfataJnoAcTgospodarczej; , x

Art.7 ustl pkt 13 - budynki i budowJ* zaj^te przoz grup^
produc«ni<Sw roJnych wpisanq do rejwtru tych grup.
wykorzystywan* wyfqcznie na prowarfzenift dzlaialnoici w
zakresie sprzfrdazy produkttw lub grup produktdw wytworzonych
w aospodarstwrach czlonkdw grwpy tub w zakfesfe okre&jonym w
art. 2 usiawy z drtia 15wrz«inla 2000 r. o grupach producentftw
roinyCh I ICh zvrfqzlcaeli oraz o zmlani* Innych ustaw, zgodnle z
j*J aktfiffl zaloiycleJftWm;

Art.? ««t1 pkt 14 - nl<jfucbomo$cl lub tcb cz?Sci zai?te na
pR>wadz«nl* nieodpfatrwj statutowei dziafalnoSci pozytku
publlcziwgo przez organiza^a potytku publicznego

Art.7 u*t f pAt f 5 - grunty i buttynM iub tch czfici, stanowf^ct
vttostm&&~ gmtoy; *'<, ,wtf%aa*m zafatyclt w« ctziaMnoii:
gospocfarcx? toft &f**?eyc/r w posiadaniv fnnych nii gmina
Je«tno3tefi sefcwra ffnansxiw pubffcznycti oraz pozostelych
pQdmiot&vt -*-''
Aft.7 ustJI pkt 1 * uczeln$», zwolnieni* nl« dotyczy prze<lmiot6w
opodatkowanla rajftych rut drJaJalnoii gospodarczq

Art.T u»t,2 pkt, 2 - publiczrw 1 niepubliczne |«dftostki
organlzacyjn* objft* systemem piwiaty oraz prowadz^ce je
organy, w zaloreste nferuchomoicl zaj^tych na dzialatnoit
^W$«t««fl|{ : , ' ' ; . ' ' " ';

Art.7 o»t2 pkt 3 - Instytuty naukow* 1 pomocnlcza jtdrtostki
naukow« PolsW*} Akademi! Nauk w odnfestenfu do
nferuchomoScil lub ich c*e6cl, M6r* s^ nl»zb?dne do r«al!zacji
zadart, o ktdrych mowa w art 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r.
0 Polsklej Akademlt Wauk (Oz. U. Hr 96, pox, 619 ze zm.);
zwoMent* nte dotyczy prz«tmlot6w opodatkowania zaĵ tych na
dztataJnoid gospooarcz ;̂

Atfc7i wstZ pW 4 • pf0wa#Bicyeri zaklady pracy crtrontortej
sp«mfajXc« wamnek, o kWrym mowa w art. 28 ust. i pkt 1 lit b
ustawy z; dnia 27 slerpnla 1997 r. o rehabifltacjl zawodcwej i
spotecznej oraz zatrudnianiu osob nl«p*hwsprawnych (Dz. U. z
2910 r, Mr 214, po*. 1407, Nr 217, poz, 1427 i Nr 226, poz. 147S},
lub zaktady aktywnoAci zawodowej w zakre*t« przedmlotdw
opodatXowanls zg»o«zonych wojewodzf«, jeieli ZQjoszerte
zostaio p«(wtt!r*t<?n0 ^cy«j» w'sprawfe przy^nania statusu
zakfadu pwacy chronk>n«j lub zaMadu aktywnosci zawodowej albo
zaiwfadczen(«m- z«i?tych na prowadzenie tego zaWsdu, z
wyjatkfem przedmtotdw opodatkowania znajduî cych si? w
posladanlu zateznym podmiotdw nleto^d^cych prowadzacymi
zaklady pracy chronlonej spetnfajac« warurwk, o ki6rym mowa w
art28 u*t.1 pkt 1 lltb ustawy z dnia 27 sierpnfa 1997 r.o
reriabilltacjl zawodowej I spofacznej oraz zatrudntanlu os6b
ntep0»r»o«prawnych lub zakfady aktywnoScJ zawodowej;

Art.7 t»st2 pkt 5 - jrtstytuty badawcze, z wyĵ tkiem przedmioiow
opodatkowanla zaj?tycfi na dziatalnoW gospodarcz .̂

Grunty
powterzchnia w n»2

22.

24.

26.

28.

29.

31.

32.

36.

39.

41.

44.

47.

50.

53,

Sudynki tub ich cz^icl
powlerzchnla uiytkowa w m2

23.

25.

27.

33.

34.

37.

40.

42.

45, ' "

48,

51.

54.

Budowle
wartoidwzl

30.

35

38.

43

46

49

52.

55.

ZN-1/B,
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Art,?, u*t,2 pkt Sat - pri»d*i$biwc6w o stsiusie centrum
badawtzo- rozwojtweeo yzyskanym na zasadach okresionych w
MTSpisacIv o f̂eWOrycH »orma«yhw«p}er*rHa dzia»alno£ci
innowacyjnei, w odnleslenlu do praedmfotew opodatkowartia
z»j?tych rw eel* prowwiionych b*4art ) prac rozwojowych

5€. 57

' •

; TytuJprawnyzwolnienJa

Uch,Nr X!V«l3«>7,f 1 (p*t la - DutfynkJ mfcszkainc jcdnorodstSrtiW!
wchoetza.c« wsJcladgospottarsiwrolnych

Uch.Nr XtV/113«7, §1 pkt 1b - budynkl pozoslale pototone na
gttmtach nle stanwTa.cych gospodarstwa rotrtego

Ucrt.Nf-XlV/l13/07,§1 pkt 1C - tsudowte dr6a dojazdowych do
obtektdw zwia^anych z prowadwnlem dziafalnoici gospociarczej,
a znajduĵ cych sie poxa terenem zamknî tym zaktodu,
ctopuszezcrne do rucnu pubilczrwao waz grunty zaj?te pod «
drogi wrarz pasami drogowyml

Uch,Jfr XIV/113«>T, f 1 pW 1d - ftMUynkl luU fch cxe*O, Ixidowle i
eninty stanowl̂ ce vrtasnoit lub beda^ce w posiadaniu tub w
trwaJym zarz^dzle za}$te na blWtoteW, oirodki kultury, sportu i

Uch-Nf XW1 13/07, $1 pkt 16 - budynkl lub (ch cz«?$c! oraz grurtty
zajfte na potrzeby ochrony przeclwpoiarowej

Uch, Nr Xrv/113<<07, §1 pM 1f - budynki lub Iclt cz?Sci, budcwie I
Qfunty »Juî c» do wyko«ywanla zadart Gmlny Slawno

Grumy
powferzchnia wm2

60.

62.

65.

67.

Budynkl tub ich cz^&cf
powlerzchnla uiytkowa w m2

SB.

S9.

63,

6$.

68.

Budowle
wartoidw^

' ' - ' • " ' '.v'V ' '-

61.

64.

69.

ZN-1/a
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POLA JASNE WW»etNlA POOAtN IK,

Zala^znik Nr 5 do Uchwafy Nr XV/113/15

Rady Gminy Slawno

z dnia 30 listopada 2015 r.

;, KOMPUTEROWO UUS RgCZf«. DU2YMI ORyKCWANYMS UTERAMt. CZARNVM LU8 NIES6SWMI

1. NtHTwr Identyflkatora podatfcowego skfad^ftcego
infocmacft (NIP rub l»E3Et)

2. Nr tsarty podatnika

IR-1
NFORMACJA W SPRAWIE PODATKU ROLNEGO

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 1S listopada 1984 r, o potfatku roirtym (Dz. U. 2 20131>. pee, 1381,2 p6in. zm.)
" ' ' ' ! Fomiularz przsznaczomy dig osdb flzycznych b?dacych wtaScteietaml gruntdw, posladaczaml samolstnymi gruntdvv,

u±ytkownikami wieczysiymi grunt6w,posfadaczami gruntow rna podstawie umowy zawartej stosownie do przepisow o ubezp.
«p<d»cznym roJnlkdw oraz posiadaczamt gruntdw stanowî cycft wte*no66 Skarbu Part^tvwa )ub j»dnosH<i samorz, feryt.

Termin sktadania: W termlnie 14 dni od zalslnienia okoliczno§cf majgcycft wplywna powstanle,b«|dz wygaSnJecie obowl̂ zku podatkowego lub
zatetnienia zdarzeft majacych vyplyw na wysoko&d podatku..

Miejsce skladanfa; Organ podaikowy.wta&civvy z® \vzg1«5fdu, na mlejsce potozenia gruntdwi.

4, Nazwa I adre* s)*dztt>y organu podatkowego

Wdjt Gminy SJawno
ul. M.J.Pitsudskiego 31

26-332 Stawno

B, OBOWIAZEK ZtOZENIA rNFORMACJl
Podatnik ma obo v̂î ek zlozert̂  wraz z korakta) informacji pisemnago uzasadni«nie przyczyny korekty - art. 81 ustawy Ordynacja podatkowa.

•— •

owoduj

1. informacja sktadana po raz pierwszy, date nabycia: ....... ,, ........ .................. -------- .. (akt rwtafialny, wmowa, postanwiiente sadosve)

2. korekta tntbrmacji, data .-rrniany ............................... (np. zmiana wtasciciela , pG f̂ctttotdwopodaikcwania, itp.)

C. PODMIQT ZOBOWIAZANY DO ZtO±ENIA INFORMACJ1
6, Rixttaj podmiotu {zaznacjyc v f̂aSci'.vy KwaOrat).

•™»1. wlaSciciel, uziytkowrsik wieczysty, posiadacz samojstny lubzalezny (np dzierzawca)

D, DANE PODATNIKA

D.1. DANE IDENrTYFIKACYJNE
7. NazwiSkO

8. Pterwszo Iml?. drugle i

9. Numcr PESEUREGON

Pole 10 nalezy wypeini6 w przypadku, gdy numer P6SEL nte zostal nadany.

10. Data urodrenia 11. Imî ojca

D.2. ADRES ZAMIESZKANIA
13. Kr»j

16. Gmlna 18. Nr domu 19. Nr lokalu

20. Miejscowoftd 21. Kod pocztowy 22. Pocrta

E. DANE DOTYCZA.CE UZYTKOW ROLNYCH STANOWIACYCH GOSPODARSTWO ROLNE
NIEPODLE0AJAGYCH ZWOLNIENJU 1J

E.1. GRUNTY ORNE - R
Klasa uiytkdw

roinych '

Powterzchnia

1

23.

II

24.

11(3

25.

(lib
26.

IVa
27.

IVb
28.

IR-1 .. 1*
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E.2. fcAKI ~ t; PASTWISKA - Ps
Klasa ufcytlt*4w

rolnych 1

Powtentchftfa 29.
wha

ii HI
30. 31.

E3.SADY-S
Klasa uzytk6w
' roJnych " • 1

PowterzchnJa 33.
wha

it H), ilia, Illb IV,
34. 35. 36. 37.

fV
32.

Va, (Vb
38.

1.4. GRUNTY ROLNE ZABUDOWANE (Br)
39, PowisrzcrtftMi w ha 40.

E.5. GRUNTY POD STAWAWH ZARYBIONYMI - Jososiem, trociq, gtowacicq, paliq i pstr̂ giem
41, PowfwTtcJinia w ha 40,

E.e, GRUNTY POD STAWAMr ZARYBIONYMI - innymi gatunkami ryb (nfi w poz. E.5)
41-Powlerzchnia w ha 42.

E.7. GRUNTY PQD STAWAMf NIEZARYBfONYMI
43* powlcrzdwlfji w hs " ' ' 44.

,

E.8. GRUNTY 2APRZEWIONE 1 ZAKRZEWIQNE NA U2YTKACH ROLNYCH

45« ,POW)6F3SRlWf 8 W h9 - -, - • ' 46.

E,9. GRUNTY POD ROWAMI
47. Powfwzchnla w ha • 48.

E.10. Powierzchnia uiytkdw rolnych dia ktorych nie mozna ustalic przelicznika na podst.
Ust5-7

49. Powi*fzchnla w ha 50. '

F, DANE DOTYCZACE UZYTKOW ROtNYCH NIESTANOWIACYCH GOSPODARSTWA
ROLNEGO - NIEPODLEGAJACYCH ZWOLNIENIU 1)

*"*". * 5f, Foî l̂ cclinilâ  ,-fta ̂ <- ', \

" ; '•''•v ' -i--* ' ~?-j'j ••' "" ••''''', * ' ~- f

52.

G. INFORMACJA Q ZAt̂ CZNIKACH (do niniejszej Snformacji dd ĉzono)

53, Lkiba 2a^czrvik6wZR-i/A 54.2â C2nik 2R-t/B (zaznaczyi wtaSciwy kwadrat ):

*"•* tak anle

H. O^WIADCZENIE I PODPIS PODATNIKA/ OSOBY REPREZENTUJACEJ PODATNIKA
OSwiadcgam, i» s^ mi znane ptzepisy Kodeksu karnego skait>ov/ego o odpowiedzialnoSei za podante danyoh niezgodnych z aec«ywnsto^ci%.

5-5. Irriî  E ttcUtw&ko

57. Daia wypc îiTenia informacj! (ctoiert * mtesî c - rok)

56. Telefort.fax {nie obowl̂ zkowe)

58. Podipls (pie<:z?<i) podatnika/ osoby reprezentuĵ cej poOatnika?

IR-1 (t> I 2/3
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I. ADNOTACJE ORGANU PODATKOWEGO

1) Nalezy podac z doktednoiioia. do czterech mJejsc po przecinku.
Powierzchnis nale±y podac z dokfadnoscî  do 1 m2

2) Niepotrzebne skre§lic.

IR-1
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Zafcjcznik Nr 6 do Uchwaty Nr XV/113/15

Rady Gminy Slawno

z dnia 30 listopada 2015 r.

POLA JASNE WYPBJsilA POOATNgC WYPEtNIAC .MA MASZVhHE. KOMPUTEROWO LUa Ri;C2Nie, DU2YMI. DKUKOWAMVMI UTERAMj. CZAftNYM IUB NffifiiESKlM KOtORCM.

DR-1

DEKLARACJA NA PODATEK ROLNY

Podstaw-a
Skladaja.cy:

Termin skladania:

Mwjsea :
skladania:

ku rolnym {0«,
Fofmularz pnreir̂ aczony 05a os6b prawnych. jednostek organizacyjnych oraz sp6»e^ oie majgcych osotxiwoici prawnej b^d^cych iMaicicrtifatTri
gwradw, posiadaczarrt samojs»tyml,9(xif«6w. ciytkownilcaini w'ecr>«̂ mi gwntdw, posiadaczairri 9ftiM6\ stano/rt̂ eych v^asnoS6 Skartxi
Patehva lub |ednostki samocz^du terytorialnego oraz d!a os6b fizycznyoh b^d^cych \vsp6hviaidcielamJ tub wsp<yposiadaczaml z osobarrd

z)«dftoslkamJ organtzacyjnyiTii, w lym sp<J*(cami, ni«po*iadartcymt osobowoici prawne|.

Do diia 1 5 st>«2nia kaidego roku podatkowego tub w tarminie 14 dsnt oct zaistrtisnia o+coffczooSei ma|̂ eycn \vptyw oa powsonie bq<&
v/yga*ni?cie otowiazku podatKo»^ego, lub zaistnionla 2darz«nia maĵ cogo wplyw na wysoko^d podatku.

Orgari podatkow/ \vtaSciwy ze wzgî du na miejsce px>toi*nia ni

A- MIEJSCE SKtADANIA DEKtARACJI
4, Noj%va t adres sieoziby organu pcOatkcwego
W6)t Gminy Slawno
UI.M.J.PHsudskiego 31

26-332 Slawno

B. OBOW1AZ&K ZLO±ENIA DEKLARACJI
Podatnik ma pfaowtaizek atolenia wraz z korehta, dekiaracji pjs&mnego uzasadntenia przycz^y kprekty -

5. Okottcznoici powod^oaobovWazfl*; ateianeia deSclaracji (zastaezyfi whaSdwy kwacJrat).

!. Deklaracja roczna od rr-oa rok. 2. Korekta deklaracji roczne,[ cxl m-ca: rok.

C. PODMIOT ZOBpWIAZANY DO ZLOZENIA DEKLARACJt

6.. Rocteaj podmiotu (zazsnaczy* ̂ teiowy kwa<»rat): '—'1. Wla^cicfel, utytKovmik wteczysty, posiadacz samoistny, zale±ny<np.dzieriawca)

Q 2. W$p6fvv»a4ciciel(pnowa.ds;a.cy gospodarstwo w cato$ei})ub(nieprowaci*a,cy gospodarstwa w caloiei). wsp6fuzytkownik lub
wspoiposladacz samoistny; zaieiny

D. DANE PODATNIKA
, * »dolyczy podatnika ntefa^dqicego o&obq feyczn^ ** - dotyczy pcxlatnika b^dacego osob^ fizyexna.

D.1. DANE IDENTYFIKACYJNE
'. Rcxizaj podatnika (zaznacryi y,f ascrvvy kwadrat):

01. Osoba fizyczna O 2. Osoba prawna

S. Nazwa pelna * / Nazwisto *'

Q 3. Jednostka ofganizacyjna, w tym spdfka,
nfecosiadaiaca osobo^vosci pfav/f)ei

9, Nazwa skfibcona * / Pierwsze imî , dnjgia i

10, Identyfikator REGON/ Numer PESEL *

12. PKD - symboE rodzaju podsfawov^ej dzia^alnoict
11.Nr vvpisuKRS

D.2. ADRES SJEDZIBY * / ADRES ZAMIESZKANIA **
1:5.Powiat'13. Kraj 14

18 Nr domu V9. Nriokalu

20, 21. Kod pocztowy

DR-li. I 1
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POU JASNE WYPEIMA PQ0ATNIK WYm.NfAC NA MASZYNI£ KOMPUTEROWO LU& REC2NE. DU2YMI, DRUKOWANYM! LITERAMI, C7ARNYM tUB ME8JESKJM .KOLOREW

""E'OANE DOTYCMGE UZYTK6W ROLNYCH STANQWIACYCH 6OSPOOARSTWO ROLNE -
NIEPODLEGAJACYCH ZWOLNJENIU

*£/

£„

E.

E,

E.i

E,(

I.ORUNTYORNE-R

Klasa

t

II

Ilia

lilb

IVa

iVb

Powiecchnia w ha 1)

A

23.

25.

27.

29.

31,

33,

Przelieznik
B

1,80

1,65

1,50

1,25

1,00

0,75

Powierzchnia w ha przeliczenrowych 1^
c

24.

26.

28.

30.

32.

34,

2L UZYTKIZfELONE: tA.KI - 1 ; PASTWISKA - Ps

r

II

111

IV

35.

37,

39,

41.

1,60 . .

1,35

1,15

0,70

36.

38.

40.

42.

3.SADY-S

I

II

III
ilia

lllb

JVa
IV

IVb

43,

45,

47.

47,

49,

51.

1.80

1,65

1,50

1,25

1,00

1,00

44.

4$,

48,

48,

50,

52,

4. GRUNY ROLNE ZABUDOWANE

Powierzchnia w ha T)

53.

PrzeKczmk

-. 1,00 : . :

Powierzchnia w ha pfzeliczeniov«ych1) - , '

54.

>; Powierzchnia yz^kdw rolnych dfa ktorych nie moina ustalic przelfoznika na podst. ust. 5-7

/ ' : Powterzdhnia w han

55.

Przelicatnik

'; - 1;00' ,;

Powierzchniia w ha przeiiczeniowych 1}

56.

5, 6RUNTY POD STAWAMI ZARYBIONYMI - iosostem, trociq, gtowacic f̂ palî  i pstrggiem

Powierzchnia w ha ̂

57.

Przeltcznik

1,00. .

Powierzchnia w ha przeiiczeniowych ̂
58.

DR-1
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POUJASNEWYPejSJlAPODAT^

E7, GRUNTYZADRZEWIONE IZAKRZEWIONE NA UZYTKACH ROLNYCH

Powierzehnfa w fta13 Powierccftnia w ha paeliczeniowych1*

59, 0,20 60.

E.8;;GRUNTY POD ROWAMJ

Praelicznik

61. 0,20 62.

GRUNTYPOOSTAWAMI NJEZARYBIONYMI

Powterachnia w ha Przelicznik PowierzchnJa w ha przeliczeniowych

63. 0,20
64.

E10, GRUNTYPOD STAWAMf ZARYBfONYMi innymi gatunkam! ryb

'•-, Povvferzehrtia w ha1J Przeficznjk
Powierzchnia w ha

65.
0,20

66.

E11. tACZMA POWIERZCHNIA UZYTK6W ROLNYCH STANOWJACYCH GOSPODARSTWO ROLNE

67.Pow*erzcHrea w ha {suma z cz$sci od £.1 do E.TO 68. Pcwierzchnta w ha przelrczfcnrowych (suma z czesci od E-1 do E.10
kof.c)

F, tACZNA KWOTA PODATKU OD GOSPODARSTW ROLNYCH
L^cznie powierzchnfa wha przeltczeniosvych 69.

Stawka podatku 70.

Kwta podafku' (wpetaycft zloiych) ***) 71,

DANE DOTYC2ACE U2YTK6W ROLNYCH NJESTANOWIACYCH GOSPODARSTW ROLMYCH

72. Powierzchnia w ha , Staw&a podatku

a. gr
74, Kwota podatku (w pelnydh zfofych) ***}

H, INFORMACJA O ZAtACZNIKACH (do nfniejszej deKlaracji dofqczono)

75, Liczba zalgczntk6wZR-1/A 76, Zajqcznik ZR-1^8 staacfany (zaznaczye wfascivvy JKvvadfat); ~

Q tak Q nie

I. O$WIADCZENIE 1 PQDPIS PODATNJKA / OSOBY REPREZENTUJACEJ PODATNIKA

, j» s% mi znane przsplsy Kodeksu kafmego skarbowego o <xJpowfecka'a!noici za podatiie danych Nezgodnych * rzeczywistoSda.,

'nazwisko ' 7<£Cteleft>rj; fax (n*e otjowtlzkowe)

Daia wypetnienta dekiaracjt (d2fei\ rok) 80.

J. ADNOTACJE ORGANU PODATKOWEGO
81; (Ltoaglorganu podatkowego

82, 83. Fodpls pixyjmujqcego formutarz

DR-1
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POLA jA^g WYPELMft PC^

***) Pouczenie

1. Niniejsza dekiaracja sianowi podstaw^ do wysiawienia tytutu wykonawczego, zgodnie z przepisamt ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o

postfpowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz.U, z 2012 r., poz. 1015, z pozn. zm,}.

2. W przypadku, gdy kwcta podatku nle przekracza 100 zf podatek jest pfatny jednorazowo w terminie piatnosci pter»vszej raty.

1' Naleiy podac z doktadnoscî  do czferech miejse po przecinku.
' Niepotrzebn« skresHc.

4«
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Zahjcznik Nr 7 do Uchwafy Nr XV/113/15

Rady Gminy Slawno

z dnia 30 listopada 2015 r.

P<XA JASN£ vMYPCtNiA P-ODATNSK wYf*stNtA£ NA . KQ«PUT EROWO UJB KgcgNie. QUZYMI DKUKDWA?JYMI grgRAMi, CZARNYM uus MBSI&SKJM KOLQREM
1. Numer Identyftkatora Podatkowego skladajqcego
dcklaracj? lub informacft (NIP lub PESPL)

2. Nr karty podatnik*

ZR-1/A

Zat̂ cznik ZR-1/A przeznaczony jest dla jednej nieruchomosci. W przypadku, gdy podatnik posiada na
terenie gminy wif cej niz jedn^ riieruchomosc nalezy wypelnid odrf bne zaf^czniki.

3. Nr zafcjczrilka

A. PRZEZNACZENIE FORMOLARZA
4. Ninlehwy formutarz startowi zai^cznrsc do (zaaiaczyt wia*crwy hwsdr

m 1. deklaraeji PR-1 •"• 2, informacji )R- 1

B;DANE
• .* - dbtvckv oodatnlka flf^&teteeeao.flgtoba flzvczna • dotyczy podalnika bedaceoo osofaa fizvczna

[5. RocJzaj podatnma (zaznaczye MaiehAy kwadratx

LJ1. osoba fiz -̂czna I_J 2.. o-soba pra-.vna LJ 5. jeanosiRa organizacyjna, w tyni sp6*Ka, rsieposiadajaca osotxftvoici prav.fiej
6. Nazwa p«ina * / Nazwfsko'

7.Narwas(S6c

8. Identyfmator REGOM/ Huin«f PESEL "» NrPKD

ROLNYCH OPODATKOWANIU LUB

9. Poloienle nteruchomoSci (obr̂ b) 10, Powierzchsnia w ha fizycznych

C.2. PRAWN Y (

11. Rodiaj wiasnoSct u
12. Rodzaj posladanla samolstnego

*—* 1. posiadanie I** 2. wspdtposiadanie
13. Rodza| uiytkowanla

Î Jl. uzytkov/anie wieczysta ^* 2. wspofu^ytkowanie wi

14, Rodttaj posfcadania z-atelnego

^*1. posiadame

C.3,IDEMtYFtKATORY GEODEZYJNE D2IALEK
15, Dzialkl (numery)

KSfiGA WIECZYSTA
16. Num«r(y) ksi?gi wlecryst«j (ifeioru doVum«m6w) 17. Nazwa sqdu

ZR>1/A.n
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Zafacznik Nr 8 do Uchwaty Nr XV/113/15

Rady Gminy Slawno

z dnia 30 listopada 2015 r.

POIA JASNE WYPEtNIA PQQATMIK. VVYf ̂ tN<A£ NA MASZYNtE. KOMPUTESQWO u»8 RgCZNtE, OUZYM3. ORUXOWANYMI UTERAMI. CZARNYM IMS NIEglESKIM. KOiOREM

1. Nunrer Iderttyfikatora Podatkowego skladajacego
deklaracj« lub informacj* (NIP tub PESSL)

2, Nf kartypodatnlka

ZR-1/B

A. PRZEZNACZENIE FORMULARZA
3. Nfnlsj»iy formulan stanowl x*lqcintk do <teaznaczv«:! wtaichvy kwadratj:
Ol. ctekfaracji QR-1 LJ 2.JnforrnacjHR-1

B. DANE PODATNIKA
* - dotyczy podatnika niab^dqcego osob$ fizyczng *"* - dotyczy podatoika bQdqcsgo osobst fizyczn^

B.1. DANE IDENTYFIKACYJNE

c.
,•

4. Rodraj podatnika (zarnaczyt w<a^ciwy Kwadral)

LJ 1, osoOa flzyczna LJ 2. osoba prawns LJ 3. jedr%os)ka organlzacyjfia. w tyni spolka, niepostada^ca osobov,-o4ci prawnej
S. Naiwa petna " / Najewl*ko **

6. Nozwa skrOcona * / Ptervvsze imi?, drugle imf? *"

7. Jctentyfikator REOON/ Numer PESEL - Nr PKO

DANE DOTYCZACE ZWOLNIEfsl 1 ULG PODATKOWYCH WYNJKAJACYCH z USTAWY LUB
UCHWAtY RADY GIVHNY-"'.-/"," , - • ' " ' • ' - , '

" ' ; " ' " - " Tytu^ prawny zwolnlenia

Art. 12 ust.1 pkt 1 - tfitythl rolo« kfasy V, VI I Viz

Art.12 UBM pkt 1 - orurity zadrzewione i zaKreewlorte ustanowione na uzytkacfi roirtych

Art.12 ustl pkt 2 - srurtty poloione w pasie <trt>gi graniezne)

Art.12 wt*,1 pM 3 - giwrty om«, taW i pastw)«k* obj?te rrveiioracĵ  - w roku, w WOrym uprawy iosta»y asniwcacone
wskutek rob<5t dren«rsk!ch

Art.12 ust.1 pkl 4 - grunty pnteznaczone n« utworzenie noweyo QospotJar stwa rolnego lub powî ksjcfrnle jut
lstnlejac*j»o do p<>wl«rzchni nlepnek«cza]4c«j 100 ha

• '•• W panzypadku korzystanla z uigl, po uptywie okresu iwdnienla (zaznadzyiS WiteSChvy 8. Ulga
Kw«tjnst) , n n

, , / . Ll7S% LJ 50%
VtM2 u*M pW 5 - sruo -̂BcapO'ciariitvif roioych powsiwS* z zftjpiWpxHiarowanla Wet^ytK**

W przypadku korzystanla z uJgl, po upiywie okresu zwolnienfa (saznaczyi w-taiciv.-/ 9. Ulga
kwatfrat) • > — > i — t

LJ 75% LJ 50%
Art,1Z ust.1 pkt $ - grunty gospoctar*tw rolnych otrzymano w cJrodze wymlany lub acal»nla

W prrypSidku koriystanla z ijlgi, po uplywle okresu zwolnienia (zazriaczyt wtaicivvy 10. Ulga

, ̂ r > . a 75% a 50%
Art.12 ust. 1 pkt 7 - gr unty gospoctersivw rolnych, rta kt6rych zaprzostano produkcjt ro)n«j

Art.1 2. ust.1 pkt 8 - uzytkl «kotogtczn*

Art.12 ust.1 pkt 9 - grwnty zaftto przez zblornikf wody sluiqce do za-opatrrenla tudnoici w wodf

Art.12 u*M pKt 10 - grunty pod wafami przeciwpowodziowyml i srunty potozona w m!?<izywalach

Powlerzchnfa w ha
flzycznych '>

8.

9.

10.

11,

12.

13.

14.

15.

16,

17.

18.

[ ZR-1/B,, I 1«
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KOMPVT6ftOWO IUS RJ-CZN'IE.

13

Art.12usktpkt11 -flruntywptsaf*e<Jorej&stnjrat>yiR6w, pod warunktem teh za$o«podarowania i utrzymanla zgodniaz
poepisamloochronrerabytkdw t oplece nad *sbytkam)

. Art.12 u*t.1 pkt 12 « flrunty stanowlace dzJalkt przyzagrodowe cztonkdw rotnlczych »p6Mdetni produkcyinych

Art.12 u*t2 pkt 1 - uczaWe; rwoloietnte nie dotyczy grut«6w przekazanych w posiadanie podtniototrt Innym nii uczeinie

Art. 12 u$t.2 pkt 2 - pubHctne ) niepubllczne jednosiki organlzacy|ne objfte systemem oiwlaty oraz prowadzqce je
organ/, w zakr»*i« gmtttdw za>?tych na tfciiatatnoii oi wtatowq;

Art,12 ust2 pkt 3 - Instytuty naukow* i pomocnieze jednostki naukowe PoJskiej Alcademfi Naukt w odnlssieniu do
Qnmt<>w, kt«x* »| nf*j*̂ di» do î ali«ji4i *?*irt « J t̂oiych mowa w «stawte {DfcU. a Z»l 0 r, Nr 9fi, poau 5t» 2* *m,)

Art.12 ust.2 pkt 4 • prowadz^cych zaklady pricy chronfonej tub zaWady aktywn<v4c» zawodowej w rakresle grunWw
zgtaaenytth wojewodzte, jeiefl zgtoszenle zostaio potwierdzone cfecyzjq w sprawi* przyrn«n!a siatuso zaMadu pracy
chronlonej tub zakladu akrywnoScl zawodowej albo za4wiadcz*niem - xafetych na prowadzwile ecgo zak*adu,
x wyjstfcjem gninMw ina|duja<;ych si? w posiadanlu zaleznym podmioldw nieb^d4|cycri prowadz^cyml zaklady pracy
chronlonej tubzaWadyaktywinoSciiawodoweJ

Art,12 iwtZ pkt S - Instyttity badawcz*

Art.12 u«t2 pkt Sa - przadst̂ bSoredw o status)* centrum badawczo-rozwojowejjo uzyskanym na zasadach okreSJonych
wprzepteach o nlekl<5fych forrnacfi wspierania dzlaialrio&ci (nnowacyjmj, wodniwienJu do ptzedmk>t6w
opodatkowania zafttyth na e«ie prowadxonyiah badart i prac rozwojowych

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

DANE DOTYCZX\CE ULG PODATKOWYCH WYNIKAJACYCH Z USTAWY LUB UCHWALY
RADYGMINY

; , Tytul prawny ulgl

Art.13 usl1 - ulgs Imwstycyjna

Art,13b ust.1 - ulĵ  dla grum*>wpo»oionych na terenacfr p<xlg6rskJCh r g<5rsk!ch (zaznaczyi wtaictwykw^cirat)

Art,13c ust.1 - utga w przypadku wprowadzania «anu kf?ski tywEotowej

28.

30.

31.

U tak LJ nie
Ufga

Q 60% G 30%

O taK Q nie

1) Naiezy poclad z doWadnoscig do czterech mfejsc po przecinku,

ZR-1/B,n 2n

Id: 082F4088-3C66-45AB-9184-B67A329F7A3D. Podpisany Strona 2



Zahjcznik Nr 9 do Uchwafy Nr XV/113/15

Rady Gminy Slawno

z dnia 30 listopada 2015 r.

JAS?<K WYPgtNSA POOAtNIK. VWP6tNlA<S NK M*32YNie i-US KgCZNIg DtavMI CftUKOWANYMI UTEKAMI. CZAftNYM LUSt NCBIgSKIM KQi.OR£M

1, Numer Wentyfikatora Podstkowe^o skladajucego
tub PESEt)

ZNr karty potialnika

IL-1

Podstawa prawrw > - ' Ust̂ waf z drria 30 pafdzi«tni1<8 2<X)2 r. o podatku tefenym (Dz, U, 2 20t3 r , pox, 465, z p64ft< 'strru),
SWadaJ^cy;,-'-'" ;- '-; -''--'FcwmtNlarz; sprzejrnacfcony, <3la osdfa flzycznych fc^dajcych wlaScicierami ta»6w» posiadaczami samoistnymt
1 ' ' ' ' Skarbu Part»twa )«t> jednosiki samorzadu

teJ* "; ' VV; lenrnfnlff 14 '«ini od ẑ 'stnienia okolicznoScr maja.cycn, vî iyw n& powstanift [wygasniecfe) obowî zku podatkowego tub
„ ,, ,, '̂  '- .Wyw?ko4J6 opodatKowanfa, ' - " / *"

Miejsos sktedanFa:- " ' Ofgan podatkowy vrfa&cmyze wzglg<3u na mtetsce poioienta nienjcl»omoJ;ci. ' " _ ^ '' _

•AV
4. Najwa i adres siectidOy organu podatkowego
W6jt Gminy Slawno
ui. M. J. PHsudskiego 31

26-332 Siawno

B. OBOWIAZEKZHOZEKJA INFORWACJI
Podatnik r̂na otooWiageH zto^enia wraz z korekte irtfofmaeif piaemoeoQ uzassdnienie pravezvnv koraktv - art. 81 ustaw Ofdvnaaa oodatkowa.

6. Okolicznoic* powoduj^cc obowtqzok rlotania informacji (zaznaczyc wlaichvy tovadral);

*—'1, infc>mie>c|a skJadana po razpierwszy. data na&ycia;,,, , ..,.., <akl nexartalny . umowa, postan.

«—* 2, kocekta infoonaqji, datd xrriian/: ,...,, ,...., {np, zrniana wlasciciela, zmiana

C. PODMIOTZOppWlAZANY DO ZtO±ENIA INFORMACJI

»—* 1. W)aSc*cie); uiytkownik wieczysty ; posiadacz samoistny lub zatefcny (np. dzieriawca)

'-J 2, Wsp<5lwteisciciiel; wsp6!uzytKownik wieczysty . vi-sp^posiadacz samoistny,

D. DAN&PODATNIKA

D.1. DA^fe
7. Nazwf sko

8. Pierwsze lmi$, drugie imi?

9. Nr PESEUREGON Nr KRS

rtumer PESBt nte jKMtWnadan^,
10, data urodzcnla 11, InrviQ bjca 12. Iml? matki

0,2. ADEES^ZAMrESZKANiA
14, WojewOdztwo

18. Nr domu 19, Nr lokalu

20. Miej*cowo«6 21. Kod pocztowy
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• > , . . . . " ; > ' Rodzaj lasu . - . . . .•
,1»Usy V -

2. Lasy ochfonrw • .

3, Lasy wehodzaw vr *kfcK» rezerwasow przyrocfy {50% stawW}

A, lasy vvehocfcmce yf sktad paifcdw nwHtowycft { S0% sbwWj

Powierzchnia w fta -
x dokladnoSclq do f m* T*

23.

24.

25.

>
26.

>

Naie±y podac z doktadnosci^ do czterech miejsc

27. Liczba zalqcznikdw ZL-1/A 28. Zaiqczntk ZL-i/B skfadany (zaznaczyi w<a6ciwy kwadrat):
O tak

F. O^WlAOCZENtE I PODPIS P0PATNJKA ^ OSOBY REPREZeNTUJACEJ POOATKIKA
OSwJadczam, ze sq mi znane pr̂ eplsy Kodeksu karnego skarbowego o odpowledzlatno^ci za podanie danych nlezgodnyeh t
rzeczywisloficiq.

29. Imi? i nazwisko . Telefon, fax {nie obowi^zkowe)

31, Data wypelnJenia informacji (dziert - mleslqc - rok) 32. Podpis {pieczf C) podatnlka / osoby reprezentuĵ ce] podatnika /

G. ADNOTACJfi ORGM4U PODATKOWEOO

35. Podpis przyjmuĵ ccgo formufarz

POUCZENIE

W przypadku, gdy kwota podatku nie przekracza 100 z\k jest ptatny jednorazowo w termlnle platnoscl pierwszej raty.

2) Hiepotrzebne skredlit.
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Zalacznik Nr 10 do Uchwaty Nr XV/l 13/15

Rady Gminy Slawno

z dnia 30 listopada 2015 r.

POtA JASN£ WYPEtNlA PODATN3K. WVPEtKIAfc NiA MAS2VNIS. KOMPOteHOWQ LUB RgCZNIg. DU.?YMI. DflUKOWANYMI LITeRAMI, CZARWM LUB NlEajjESXgM KQtOftEM.

1. Numer Identyfikatora Po4aUcowego sktadaj^cego
tfekiaracjf (NIP lub PESEL)

2.NrKartypod»tnfka

DL-1

Podsfawa prawns: Ustawa z dhta 30 pazcSziemika 2002 r. o pocfalku le§nym (Dz.U,z 2013 r., poz. 465, z pozn. zm.)
Skladajgcy: , • FcfrmuJarr pfzeziiaczony dla os6b prawnych, jednostek ofganlzacyjnych oraz sp6tek nieposiadaĵ c^ch osobowoSd prawnej

•': b$da,cych wta^cicielanii lasow, posiadaczami samofetnymi lasow, uzytkowntkami wieczystyrrti tasow, posiadaczami lasdw
.' stanowf,s|cydi wtasfto&6 Skarbu Parishva tub fednostid samorz8;du te«ytorJalnego oraz dla os6b fizycznych bedqcych

, wsp6«wte£cicielami lub \vsp64posiadaczami z osobami prawnymi lub z jednostkami organfeacyjnymi, w tym sp6lkaml,
nieposiadajqcymi osobo\vo6ct prawne).

Termin sktedanla: Do dnia 15 stycznia kazdego roku podatKowego iub w terminie 14 dni cxJ zaistntenia okoticznoSci majgcych wplyw na
• , pov/stanie (ub vVygafert^de obowî zku podatkowego iub zatstnienia zc^rzert maj^cych svpf>w na v^soko&ii podatku.

Mtejsce skfadania: Organ podatkowy v^aSciwy ze wzgl̂ du na mtejsoe poiozenia nieruchomoSci.

A. MIEJSCE SKfcADANIA DEKLARACJI
4. Nazwa ! adres sfedziby organu podmKowego
W6jt Gminy Slawno
uh M.J.Pitsudskiego 31

26*332 Slawno

, OBOWIAZEK ZLOZENIA DEKLARACJJ
Podattiite ma obowiazek zloienla wraz z kofekt§ deklamcjt pisemneQO uzasadnienla pfzyczyny korekty - anjBI ustawy Ordynacja podatkowa.

5. OkollcznoSci powodujtjce obowiniek zioiania deklaracjl (zaznacr/i wiaiciwy kwacirat):

Qt.deklaracja foczoa od-m-ca ............. rok ......... 2. korekla deklaracji rocznet od m-ca ........... , rok

C. PODMIOt ZOBOWIAZANY DO ZLOZENIA DEKLARACJI

6. Rocfzaj podmiotu (zaznaczyt

^"« 2.

\v<a$c«ciel, uzytkownik 'Arjeczyaty, posfiadacz samoislny tub zalezny (np.cfzierzawca)

D. DANE PODATNIKA
- ; , *. - dotyczy podatnlka^ ojteb^d^peQQ osobq fi "; * dotyczy podatnlka. beda^go osoba, fizyczna.

D.1. DANE IDENTYFIKACYJNE
7. Rodzaj podatnfka {zaznaczyc wlasclwy kwadrat):
Ql. osoba fizycz;na O 2. osoba prawna Q 3. jednostka organizacyjna, w tym sp6»ka, nieposiadajqca

8. Nazwa pelna * / Nazwisko

9, Nazwa skrocona * / Plerwsze imie. drugie imie **

10. JdentyfJkator REGON/ Numer PESEL "

12. PKD-5ymbol rodzaju podstawov/ej dzl«talnoici

11 . tstr wpisu KRS

Pda 1&.14. 1S \vype4nia osoba fizyczna wptzypacSku, gdy num«r PES£L nie zosiaJ nadany.
13. Data urodzenla {dzien - miesia,c - rok) Imf? ojca 15. )mi§ matki

D.2, ADRES SIEDZIBY * / ADRES ZAIVIIESZKANIA **
16. Kraj

19. Cmina

17. Wojewodztwo

20. Ulica

18. Powiat

21.Nr domu i2. Nr
lokalu

23. Miejscowo46 24. Kixt pocztowy 25. Poczta

DL-1, 1/2
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POIA JASNS WYPEtNIA PODATNIK. WYPEtNIAfi NA MASZWIE, KGMPUTEROWQ1UB RgCZNIE. OU2YMI. DRUXOWANYMI UTERAMi, CZARNVM LU8 NIEBIESKIM K<XOR£M.

E.C

F.t

G.I

H. <
<

I. A

JANE DOTYCZACE

Rodzaj gruntdw fesnych

1. Lasy

2. Lasy ochronne

3. Lasy wchodz^ce w
sklad rezerwatbw
przyrody (60% stawki)

4. Lasy wchodza.ee w
sklad parkow
narodowych ( 50%
stawki}

LAS6W NIEPODLEGAJACYCH ZWOLNIENIU

PowJerzchnla
wha

z dokladnoscî  do 1m2 1)

26.

29.

32.

35.

Stawka podatku Kwota podatku

2!., gr zf, j3r
27. 28.

30. 31.

33. 34.

36. 37.

.ACZNA KWOTA PODATKU
Kwota podatku (w pelnych ztotych) ***) 38.

zt

NFORMACJA O ZALACZN1KACH (do nlnjejszsj deklaracji doiaczono)
39. Oczba zaf qcznikow ZL-1/A 40. Zalqcznik ZL-1/B skladany (zaznaczyd wlascwy Kwadrat):

LJ tak LJ me

D&WIADCZENIE I PODPIS PODATNIKA/OSOBY REPREZENTUJACEJ PODATNJKA
Dswiadczam. ±e s%mi znane ptzepisy Kodeksu kamego skarbowego o odpowiedziatnosd za podanie danych niezgodnych z raeczywistoscî .

41. Imie i nazwlsko 4

43. Data wypelnienla deklaracjl (dzien - mtesia.c - rok) 4

2. Telefon (nie obowi<izkowe)

4.Podpis (pieczf 6) podatnika / osoby reprezentuj^cej podatnlka2'

DNOTACJE ORGANU PODATKOWEGO
^^waat̂ aou^c t̂lMw^p''!,̂ .,,;-, ,

:V/; v- V/ • V';:

^ l̂̂ î x'"t ";/ . " *

P3:̂  J>-H^/;^;^; :^^^-;!^>

r.^Mf^^^M ./-^ ̂  •^u:^

***) Pouczenie
LNintejsza deklamcja stano'M podstav/^ do viystawienia tytulu wykonawczego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 czerwca 1&66 r. o

postepowani'u egzakucyjnym w administracji (Oz.U, z 2014 r,, poz. 1619 z pozn, zm,}.

2. W przypadku , gdy kwota podatku nte przekracza 100 z} podatek Jest piatny jednorazowo w terminie platnosci pter\vszej raty.

* Zgodnie z art. 63 § 1 ustasvy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa { Oz.U. z 2012 r., poz. 749 ze zm.), podstawy opodatkowania,
kwoty podatkdw, odsetki za zwtake. op»aty prolongacyjne, oprocento^A^nie nadplat onaz wynagrodzenia przys(uguî ce ptatnikom zaokr^gla sie do
petnych ztotycht w ten spos6b. ze konc^Vk-ki k%'0t wynosza.ce miniej niz 50 groszy pomija $!$, a koncdwki kwot wynosza,ce 501 wecej groszy
podwyzsza si? do p«fnych ztotych.

V Naleiy poda<; z doktednosci:q dh> czterech tniejsc po przecinku,
^ Niepotrzebne sKreslic.
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ZaJqcznik Nr 11 do Uchwaty Nr XV/113/15

Rady Gminy Slawno

z dnia 30 listopada 2015 r.

ATNIK. WYP£tNfA6 N* MASZYNIG, KOMWr6RCV/O J.UB «̂ C2NIE, OU2YM1ORUKOWANYM1 LITBRAM, C2ARNVM LOS NIE8IESWM KOLO«EM
1. Numer KterHyflfcawra Poflfatfcoweao sklad
deklantcjf lub Informacfe (NIP lub PESEL.)

ZL-1/A
DANE O NIERUCHOMO^CtACH LE^NYCH

Zata.cznik ZL-1/A przeznaczony jest dla jednej nieruchomo^ct. W przypadku, gdy podatnik posiada na
terenie gminy wiecej nit jedna. nieruchomoSd naleiy wypefm"6 odrebne zata.ezniki.

3. Nr zal̂ cznika

A. FORMULARZA
V I 4. Nlnlejszy formularz stanowi zat^cznik do tzaanaczyi wtaSciwy few

. I ~1.' cteklaracji OL-1 tnformacji IL-1

B?
,*« - tfotvczv podatnltca biattaoaQO osotoa fizvczna

5. Rodzaj podatnika (zaznaczytf vrfaicnvy kwadrat):

LJ1. osoba fizyczns LJ 2. os&na prav/r-.a i 3. jatfrtostka ofga îzacyjna. w lyrn sp>6»ca, nieposSadajsica osobowoSci p*awn»j
6. Nazwa pofna * / Nazwisko "

7. Nazwa skrdcona * / Pie/wsze Imî . drugie t

8. W*r»tyftl<»or R6GOW Nuitifrr PESKL -

C; DANE d^NiERyOHQMO§C»ACH LE^NYCH PODLEOAJACYCH ORODATKOWANIU LUB

; RQLO^ENfE N
9. Poiozenie nieruchofno^ct (obr?b)

10. Ro<lraj wfasnoic!

*~*1, wlasnoid 2. wsp6Masnosc

11. ftodzaj posladanla samoistncgo

^-* 1. posiatianie ^—» 2. wspdrfposiadame
12. Rodata] utylkowanla

~1. utytkowante wieczyste

13. Rodzaj posladanta xal«znego (dzierzawa)

*""1. posiadanie ^* 2. wspcMposlacianie

C.3l IDENTYFIKATdRY GEODEZYJNE DZIALEK
K Dzialkl (numery)

C.4J KSKGA WIECZYSTA
1$. Humor kst?gl wioczystaj {zi>ioru dokumenlbw) 16. Mazwa «adu

ZL-1/A,.
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Zafa_cznik Nr 12 do Uchwaty Nr XV/113/15

Rady Gminy Slawno

z dnia 30 listopada 2015 r.

POLA JASNE. WYPBLNIA PODATN*K WYI»et.N*Ae NAMASZYNIE, KOMPUT€ROWO LU8 RgCZNfE, OU2YMI, 0«UKQWANYM( LITeRMe, CZARNYMtUB N«E8!ES«JM KtXCREM

1. Numer Identyflkatora Podatkowego »kla<*ajqc«^
tub informacjf (NIP tub PESEL)

2. fir fcarty podatnlka ', >

2L-1/B
DANE O ZWOLNJENIACH PODATKOWYCH

W PODATKU LESNYM

A.F'RZEZNACZENIE FORMULARZA
3. Niniejszy formularz stanowi zal^czntk do (zaznaczyi wtaSciwy kwatfrat):

LJl, deklaracji DL-1 LJ 2. mformacji 1L-1

B. DANE PODATNIKA
' * -fdotyczy podalnika nlebi? <t goego O5ON fizyczn^ ** * dotyczy podacniKa E»^<)̂ cego osob^ ftzyczn^

B.i

C.;
'

. DANE -ipENTYFiKACYJNE
4, R<H««aj ppdatnika {«asf«c«>* wda&ei>«y k%vadnat):

LJ 1. osoea ftzyezna LJ 2. osoba pcawna LJ 3 j&tirvos»ka organiz-acyjna, w lym sp<5&a. n»apo<>aaa;̂ ca osobovvoici prawrwj
6, Nazwa p*»na * / Nazwteko "*

6. Narwa skrdcona * / Pierwsza Imi?, drugle !mi? **

7. Identyfikator REGON/ Numer PESEL "

DANE DOTYCZACE ZWOLNIEfsl PODATKOWYCH WYNIKAJACYCH Z USTAWY LUB
UCHWAtY RADY GMINY

:- : Tytul prawny zwolnienia

Art.7 ust.1 pkt 1 - tasy z draMvostarwin w wfekii do 40 lit

Art.7 ust.1 pkt 2 • l»*y wp^aarw indywfduainle tk> rej«stru zabylk<iw

Art,7 ««t,1 pkt 3 - uiytM ekologiczne

Art.7 ust.2 pkt 1 . ucxalnle

Art.7 u*t,2 pkt 2 - - publlczne 1 niepubtlcine Jetinostkl organlzacyjne odj^te systemem otwlaty oraz prowadz^ce J«
oraany. w zskresi* taî w zaĵ ^ch na dtzlafalnto4£ oSwlatowJi;

Art,7 u»t.2 pkt 3 - instytuty naukow* 1 pomocnicze jednostki nauhowePol«tcie| Akademii Nauk

Art.7 ust.2 pkt 4 - pfowadz^cy zaMady pracy crtronfonel fut> zaklady aktywnoftcl zauvodowej w zakra&ta lasdw
wymlentonycH w ctecyzit w *praw1« priyznanta stat«su zakjadu pracy chrooion*ii lub zaMadti aktywno*ci za\wodovw|
lub zolosjjonytth wotewodzie . zaj?tych na prowadzcnl* tego zaktadu, z wyii&zenlem Ias6w, kt6r* majduiq *'«
w posiaaafiixi *ale*rtym podmiotaw nfet̂ d^cych prowadzqcyrtir zaktady pracy crtronioofrj lub zaMad akiywnoSci
zawwJowej

j"iirt,7v wst.2 p*t 4 - tostytuty badaweze;

Art.7. u»t.2 pkt 6 - prxedslfblorcy o statosie cerrtrum badawczo-rorwojowego uzyskanym na zasadach okreftlonych
w prz»p)«ach o nf»kt6rych fortnach wspieranja dz^alalnoid innowacyjne), w odrttesientu do prr*drniot6w
: opodatkowarria zaĵ tyctt r»a c«ste prowwJzonyeh r>adart J prac rozwofowych.

Powierzchnla

w ha
z dokladnogcl̂  do 1 m2 1>

8,

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

V Natefcy podac z dokiadnosciq do czterech miejsc po przecinku.

ZL-1/Bn» 1n
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