
UCHWAŁA NR XXXVIII/300/2013
RADY MIEJSKIEJ W TCZEWIE

z dnia 28 listopada 2013 r.

w sprawie wzoru formularzy niezbędnych do wymiaru i poboru podatku od nieruchomości, 
rolnego i leśnego

Na podstawie art. 6 ust. 13 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (j.t. 
Dz.U. z 2010 r. nr 95, poz. 613; zm.: nr 96, poz. 620; nr 225, poz. 1461; nr 226, poz. 1475; z 2011 r. 
nr 102, poz. 584; nr 112, poz. 654; nr 171, poz.1016 i nr 232, poz. 1378), art. 6a ust. 11 ustawy z dnia 
15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (j.t. Dz.U. z 2006 r. nr 136, poz. 969; zm.: z 2006 r. Dz.U. nr 
191, poz. 1412; nr 245, poz. 1775; nr 249, poz. 1825; z 2007 r. nr 109, poz. 747; z 2008 r. nr 116, poz. 
730; nr 237, poz. 1655; z 2009 r. nr 56, poz. 458 oraz z 2010 r. nr 96, poz. 620; nr 226, poz. 1475) 
oraz art. 6 ust. 9 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (j.t. Dz.U. z 2013 r., poz. 
465) Rada Miejska w Tczewie 

uchwala, co następuje: 

§ 1. 

Określa się wzory formularzy do składania deklaracji i informacji: 

1) na podatek od nieruchomości wg załącznika Nr 1 i 4 do niniejszej uchwały, 

2) na podatek rolny wg załącznika Nr 2 i 5 do niniejszej uchwały, 

3) na podatek leśny wg załącznika Nr 3 i 6 do niniejszej uchwały.

§ 2. 

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta. 

§ 3. 

Traci moc uchwała Nr XIV/107/2011 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 24 listopada 2011 r. 
w sprawie wzoru formularzy niezbędnych do wymiaru i poboru podatku od nieruchomości, 
rolnego i leśnego (Dz. Urz. Woj. Pomorskiego z 2011 r. nr 169, poz. 3776). 

§ 4. 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Pomorskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2014 r. Uchwała podlega również 
opublikowaniu w Biuletynie Informacyjnym PANORAMA MIASTA. 

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Tczewie

Mirosław Augustyn
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1. 

2. 

 

3.

* **

4.

5.

6. * 7.  *

8. *

9. ** 10. ** 11. ** 12. **

B.2. * / **
13.    Kraj 14. 15. 16.

17. 18. 19. 20. 21.

22. 

Lp.

23.

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

10)

11)

12)

13)

14)

Do dnia 31stycznia kaŜdego roku podatkowego lub w terminie 14 dni od zaistnienia okoliczności mających wpływ na powstanie  (wygaśnięcie)  obowiązku  podatkowego, lub 

wysokość opodatkowania.

Termin składania: 

ADRES SIEDZIBY ADRES ZAMIESZKANIA

Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych
 2  

(tekst jednolity Dz.U. z 2010 r. nr 95, poz. 613 z późn. zm.)Podstawa prawna:

Formularz  przeznaczony  dla  osób prawnych, jednostek organizacyjnych, w tym spółek, nieposiadających osobowości  prawnej,  będących  właścicielami  nieruchomości  lub 

obiektów budowlanych, posiadaczami samoistnymi nieruchomości lub  obiektów  budowlanych, uŜytkownikami 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 będących 

współwłaścicielami  lub współposiadaczami z osobami prawnymi, jednostkami organizacyjnymi, w tym spółkami, nieposiadającymi osobowości  prawnej, z wyjątkiem osób 

tworzących wspólnotę mieszkaniową. 

Składający:

    W przypadku większej liczby przedmiotów opodatkowania naleŜy kontynuować na dołączonej(ch) do zeznania 1-szej stronie formularza lub zestawieniu  

Powierzchnia 

gruntu w m² -   

(obliczyć 

udział do 

dwóch miejsc 

po przecinku)                  

                                                                             

Nr domu i 

lokalu                                                                

             4) wygaśnięcie obowiązku podatkowego 

D. 

C. 

D.1. WYKAZ WEDŁUG MIEJSCA POŁOśENIA GRUNTÓW        (jeŜeli zawarto umowę najmu lokalu - wg miejsca połoŜenia lokalu)

Gmina

Nr lokalu

Okoliczności powodujące obowiązek złoŜenia deklaracji  (zaznaczyć właściwy kwadrat)

Nr domu

Województwo

Miejscowość Ulica

Symbol uŜytku 

i klasa gruntu 

(np. B, Bi, Ba, 

R,  R IIa,  itd.)

              2) korekta deklaracji rocznej od:   ………........………..…..

OBOWIĄZEK ZŁOśENIA DEKLARACJI

DANE DOTYCZĄCE PRZEDMIOTÓW OPODATKOWANIA NIEPODLEGAJĄCYCH ZWOLNIENIU

 

Rodzaj podmiotu  (zaznaczyć właściwy kwadrat)

               5) posiadacz / współposiadacz samoistny

Nr identyfikacyjny REGON  Nazwa pełna Podatnika                

Symbol PKD         (Dz.U. z 2007 r. nr 251, poz. 1885 z póŜn. zm.)

A. MIEJSCE SKŁADANIA DEKLARACJI 

Podatnik (zaznaczyć właściwy kwadrat)

  B.  DANE PODATNIKA         (niepotrzebne skreslić)

Kraj 

                                                                                                   

Wielkość udziału w 

gruncie (ułamek)

Powiat

             3) powstanie obowiązku podatkowego w trakcie roku podatkowego              1) deklaracja roczna

PołoŜenie  (nazwa ulicy) 

                                                                                                                                                                                                                                      

Nr księgi wieczystej albo dane identyfikujące 

zawartą umowę najmu, uŜyczenia, ustanowienia 

trwałego zarządu

                                                                                

Nr działki 

gruntu 

26.

Kod pocztowy

Podatnik ma obowiązek złoŜenia wraz z korektą deklaracji pisemnego uzasadnienia przyczyn korekty - art. 81 ustawy Ordynacja podatkowa.

31.29. 30.27. 28.

Forma 

władania 

gruntem (skrót 

np. wł., 

wsp.wł., uŜ.w.,

miesiąc - rok 

24. 25.

Rok

PREZYDENT MIASTA TCZEWA za pośrednictwem WYDZIAŁU BUDśETU I PODATKÓW
PL. MARSZAŁKA J. PIŁSUDSKIEGO 1    83-100 TCZEW            

     2) współwłaściciel               3) uŜytkownik wieczysty 
              6) posiadacz / współposiadacz zaleŜny (np. dzierŜawca, najemca)

Numer identyfikatora podatkowego  (NIP lub PESEL) 1

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXXVIII/300/2013                                                                                                          

Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 28 listopada 2013 r.

Imię matki  

POLA JASNE WYPEŁNIA PODATNIK.     WYPEŁNIAĆ NA MASZYNIE, KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE DUśYMI, DRUKOWANYMI LITERAMI. 

              2) osoba fizyczna

DEKLARACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI 

               1) Osoba prawna

DN - 2

B.1. DANE IDENTYFIKACYJNE

 

Pierwsze i drugie imię   Imię ojca 

/   dotyczy podatnika będącego osobą fizycznądotyczy podatnika niebędącego osobą fizyczną

                                   4) współuŜytkownik wieczysty               1) właściciel

Nazwisko  

                                 3) inny
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33. 35.

a) 

 m²

b) 37. 39.

ha

41. 43.

c)
m²

45. 47.

a)
 m²

48.  m²

50. 52.

b)

 m²

53.  m²

55. 57.

c)

 m²

58.  m²

60. 62.

d)

 m²

63.  m²

65. 67.

e)

 m²

68.  m²

70. 72.

f)
 m²

73.  m²

75. 77.

a)
zł

Okresy
opodatkowania              
np. I-XII, IV-XII      

Stawka
podatku                                    

( w zł/m² )

o wysokości w świetle od 1,40 m do 2,20 m
(zaliczyć 50% powierzchni)

o wysokości w świetle od 1,40 m do 2,20 m

49.

(zaliczyć 50% powierzchni)

budynki związane z prowadzeniem działalności 

grunty pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne 
retencyjne lub elektrowni wodnych - do 4 miejsc po 
przecinku

36.

32.

44.

D.2.1. POWIERZCHNIA GRUNTÓW 

w ewidencji gruntów i budynków 

budynki zajęte na prowadzenie działalności 

zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej - 

o wysokości w świetle od 1,40 m do 2,20 m

54.

w tym kondygnacje

leczniczej, zajęte przez podmioty udzielające tych 

materiałem siewnym - ogółem

budynki pozostałe, w tym zajęte na prowadzenie  

POLA JASNE WYPEŁNIA PODATNIK.     WYPEŁNIAĆ NA MASZYNIE, KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE DUśYMI, DRUKOWANYMI LITERAMI.  

,

,

,

                    ,

w tym kondygnacje

(zaliczyć 50% powierzchni)

ogółem

w tym kondygnacje 

                    ,

,

,

zł

%

D.2.3. BUDOWLE LUB ICH CZĘŚCI ZWIĄZANE Z PROWADZENIEM DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ                                                                  

(zaliczyć 50% powierzchni)
o wysokości w świetle od 1,40 m do 2,20 m

podać z dokładnością do 1 zł  

w tym kondygnacje

budynki gospodarcze przeznaczone wyłącznie na  
niezarobkowe cele bytowe gospodarstwa domowego -
ogółem

                   ,

69.

zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności 

odpłatnej statutowej działalności poŜytku publicznego
przez organizacje poŜytku publicznego - ogółem

budynki związane z udzielaniem świadczeń 

(zaliczyć 50% powierzchni)

w tym kondygnacje

świadczeń - ogółem

o wysokości w świetle od 1,40 m do 2,20 m                    ,

59.

64.

o podatkach dochodowych - 

46.

42.

            zł,           gr
34.

38.

ha

,

grunty związane z prowadzeniem działalności 
gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania 

Podstawa opodatkowania                                                               
w m²                                                         

(do dwóch miejsc po 
przecinku)    

40.

odpłatnej statutowej działalności poŜytku publicznego
przez organizacje poŜytku publicznego

grunty pozostałe, w tym zajęte na prowadzenie 
                    ,

                    ,

w tym kondygnacje

gospodarczej oraz części budynków mieszkalnych

gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym 

61.

                   ,

,

                    ,

                   ,

,

                    ,

76.

…

wartość budowli, o której mowa w przepisach 

E.

D.2. NIERUCHOMOŚCI LUB ICH CZĘŚCI ORAZ OBIEKTY BUDOWLANE PODLEGAJĄCE OPODATKOWANIU 

D.2.2. POWIERZCHNIA UśYTKOWA3  BUDYNKÓW LUB ICH CZĘŚCI 

56.

,

51.

,

ŁĄCZNA KWOTA PODATKU    *** po zaokrągleniu do pełnych złotych

o wysokości w świetle od 1,40 m do 2,20 m
(zaliczyć 50% powierzchni)

66.

                    ,

71.

                   ,

74.

Kwota pdatku 

                   ,

budynki mieszkalne - ogółem 

78.

                  ,

                    ,
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1) 

2)

3)

4)

5)

6) 

109.

110. 111. 112.

113. 114. Nr telefonu, adres e-mail

115. 116.

budynki związane z 

prowadzeniem działaln. 

gospodarczej                          

(z dokładnością do 2 

miejsc po przecinku)

ŁĄCZNA KWOTA ZWOLNIENIA -  po zaokrągleniu do pełnych złotych

100.

Niniejsza  deklaracja  stanowi  podstawę  do wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji  
(tekst jednolity Dz.U. z 2005 r. nr 229, poz. 1954 z późn. zm.). 

***  Pouczenie 

3 Do powierzchni uŜytkowej budynku lub jego części naleŜy zaliczyć powierzchnię mierzoną po wewnętrznej długości ścian na wszystkich kondygnacjach, z wyjątkiem powierzchni klatek schodowych i szybów dźwigowych. 

Za kondygnację uwaŜa się równieŜ garaŜe podziemne i poddasza uŜytkowe.

2. dyrektywy 1999/62/WE z dnia 17 czerwca 1999 r. w sprawie pobierania opłat za uŜytkowanie niektórych typów infrastruktury przez pojazdy cięŜarowe (Dz. Urz. WE L 187 z 20.07.1999 r.).

POLA JASNE WYPEŁNIA PODATNIK.      WYPEŁNIAĆ NA MASZYNIE, KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE DUśYMI, DRUKOWANYMI LITERAMI. 

Data przyjęcia formularza 

Objaśnienia

Okresy 

(z dokładnością do 2 

opodatkowania

1. dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992 r. w sprawie ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów transportu kombinowanego towarów między państwami członkowskimi (Dz. Urz. WE L 368 z 17.12.1992 r.); 

2) NIP - w przypadku pozostałych podmiotów podlegających obowiązkowi ewidencyjnemu. 

1) numer PESEL - w przypadku podatników będących osobami fizycznymi objętych rejestrem PESEL  nieprowadzących działalności gospodarczej lub niebędących zarejestrowanymi podatnikami podatku od towarów i usług; 

grunty związane z 

prowadzeniem działaln. 

gospodarczej                           

(z dokładnością do 2 

miejsc   po przecinku)

Podpis osoby przyjmującej formularz 

( w m², zł)
opodatkowania

81.

91.

86.

92.

                  ,

                  ,

103.

108.

88.

97. 98.

93.

83.

Przepis prawa, z którego wynika zwolnienie 

wartość budowli

104. 106.105. 107.

po przecinku)

grunty pozostałe

budynki mieszkalne

84.

82.

Stawka podatku

80.

                           zł,   gr

Podstawa Kwota zwolnienia 

79.

89.

85.

90.

G.
G.1. OŚWIADCZAM, śE PODANE PRZEZE MNIE DANE SĄ ZGODNE Z PRAWDĄ

H.

Data wypełnienia

OŚWIADCZENIE PODATNIKA  / OSÓB UPOWAśNIONYCH DO REPREZENTOWANIA PODATNIKA

Imię i nazwisko, podpis i pieczątka 

ADNOTACJE I UWAGI ORGANU PODATKOWEGO

budynki pozostałe

94.

87.

                  ,

                  ,

                  ,

(z dokładnością do                                   

2 miejsc po przecinku)
99.

F. DANE DOTYCZĄCE PRZEDMIOTÓW OPODATKOWANIA PODLEGAJĄCYCH ZWOLNIENIU NA PODSTAWIE USTAW ORAZ UCHWAŁ 
RADY MIEJSKIEJ W TCZEWIE  (z wyłączeniem niepodlegających podatkowi) 

Dane  dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej, zamieszczone w niniejszej ustawie - z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej - dotyczą ogłoszenia tych aktów w Dzienniku 

Urzędowym Unii Europejskiej - wydanie specjalne.      

(dzień - miesiąc - rok)

( z dokładnością do                  

2 miejsc po przecinku)

Imię i nazwisko, podpis i pieczątka 

Imię i nazwisko osoby odpowiedzialnej za prawidłowe wypełnienie deklaracji

( z dokładnością do 1 zł) %                  ,

zł

95.

                  ,

101.

                  ,

                  ,

102.

                  ,

Wyszczególnienie

np. I-XII, IV-XII
( w zł/m² )

1 Identyfikatorem podatkowym zgodnie z ustawą z dnia 13.10.1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników (tekst jednolity Dz.U.2012, poz. 1314)  jest: 

2 Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdroŜenia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich:

                  ,

                  ,

96.
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1. 

2. 

 

3.

* / **

4.

5.

6. * 7.  *

8. *

9. ** 10. ** 11. ** 12. **

B.2. * / **
13.    Kraj 14. 15. 16.

17. 18. 19. 20. 21.

22. 

Lp.

23.

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

10)

11)

12)

13)

14)

Nazwa pełna Podatnika                   Nr identyfikacyjny REGON    

ADRES ZAMIESZKANIA

W przypadku większej liczby przedmiotów opodatkowania naleŜy kontynuować na dołączonej(ch) do zeznania 1-szej stronie formularza lub zestawieniu 

 

Okoliczności powodujące obowiązek złoŜenia deklaracji  (zaznaczyć właściwy kwadrat)

              1) deklaracja roczna

             4) wygaśnięcie obowiązku podatkowego 

     2) współwłaściciel 

Rodzaj podmiotu  (zaznaczyć właściwy kwadrat)

Nr lokalu

                       4) współuŜytkownik wieczysty 1) właściciel

Wielkość udziału w 

gruncie (ułamek)

 Imię ojca 

Podatnik ma obowiązek złoŜenia wraz z korektą deklaracji pisemnego uzasadnienia przyczyn korekty - art. 81 ustawy Ordynacja podatkowa.

ADRES SIEDZIBY

              2) korekta deklaracji rocznej od:  ……………….…………..

27.24.

      miesiąc - rok

D.1. WYKAZ UśYTKÓW GRUNTOWYCH WEDŁUG MIEJSCA POŁOśENIA GRUNTU       

Powierzchnia 

gruntu w ha    

(obliczyć 
udział z 

dokładnością 

do 1 m²)               

Gmina

Ulica Nr domu

Powiat

30.

A.

Nazwisko  Pierwsze i drugie imię 

MIEJSCE SKŁADANIA DEKLARACJI 

 5) posiadacz / współposiadacz samoistny
               3) uŜytkownik wieczysty 

Symbol PKD           (Dz.U. z 2007 r. nr 251, poz. 1885 z póŜn. zm.)

Imię matki  

  B.  

               2) osoba fizyczna               1)  osoba prawna                        3) inny

DANE DOTYCZACE PRZEDMIOTÓW OPODATKOWANIA WŁĄCZNIE ZE ZWOLNIONYMI 

31.

OBOWIĄZEK ZŁOśENIA DEKLARACJI

Forma 

władania 

gruntem (skrót 

np. wł., 

wsp.wł., uŜ.w., 

uŜytk.)

29.

Rok

Podatnik (zaznaczyć właściwy kwadrat)

B.1. DANE IDENTYFIKACYJNE

(niepotrzebne skreslić)DANE PODATNIKA         dotyczy podatnika niebędącego osobą fizyczną dotyczy podatnika będącego osobą fizyczną

PL. MARSZAŁKA J. PIŁSUDSKIEGO 1    83-100 TCZEW           

Formularz  przeznaczony  dla osób prawnych, jednostek organizacyjnych, w tym spółek, nieposiadających osobowości  prawnej, będących właścicielami gruntów, posiadacza- 

mi samoistnymi gruntów, uŜytkownikami wieczystymi gruntów, posiadaczami gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego oraz dla 

osób  fizycznych  będących współwłaścicielami lub współposiadaczami z osobami prawnymi,  jednostkami   organizacyjnymi, w  tym  spółkami,  nieposiadającymi  osobowości 

prawnej. 

Symbol  

uŜytku i klasa     

gruntu  (np. R 

I, R IIa, R V 

itd.)                                                                                                                                                                       

PołoŜenie  (nazwa ulicy) 
Nr domu i 

lokalu

25.

Nr działki                 

Kraj 

Nr księgi wieczystej albo dane identyfikujące 

zawartą umowę najmu, uŜyczenia, ustanowienia 

trwałego zarządu

Kod pocztowy

             3) powstanie obowiązku podatkowego w trakcie roku podatkowego

Województwo

28.26.

C. 

POLA JASNE WYPEŁNIA PODATNIK.     WYPEŁNIAĆ NA MASZYNIE, KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE DUśYMI, DRUKOWANYMI LITERAMI.

D. 

Miejscowość

      

 

Numer identyfikatora podatkowego  (NIP lub PESEL) 1

PREZYDENT MIASTA TCZEWA za pośrednictwem WYDZIAŁU BUDśETU I PODATKÓW

DEKLARACJA NA PODATEK ROLNY

               6) posiadacz / współposiadacz zaleŜny (np. dzierŜawca, najemca)

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXXVIII/300/2013                                                                                                          

Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 28 listopada 2013 r.

Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. nr 136, poz. 969 z późn. zm.).

DR - 2

Podstawa prawna:

Składający:

Do  dnia 15 stycznia  kaŜdego  roku  podatkowego  lub w terminie 14 dni od zaistnienia okoliczności mających wpływ na  powstanie  (wygaśnięcie)  obowiązku  podatkowego, 

lub wysokość opodatkowania.

Termin składania:
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Powierzchnia gruntów w ha 
przeliczeniowych -  z dokładnością                      

do 1 m²  3                                                                                                                                            

Powierzchnia gruntów w ha fizycznych -        

z dokładnością do 1 m²  2                                                                                                                                                                                 

35.

80.

D.2. DANE DOTYCZĄCE UśYTKÓW ROLNYCH - WŁĄCZNIE ZE ZWOLNIONYMI 

VI

102.

V

107.

0,80

1,10
IV, 
IVa

IVb

D.2.3.

II

II

III, IIIa

0,35

77.

1,80

97.

IVa

IVb

V

52.

62.

57.

0,80

53.

63.

37.

34.

c.

D.2.1.

I

II

PrzelicznikI        
dla                            

I okręgu 
podatko- 

wego

33.

e.

1,10

np. I-XII, IV-XII
d.a.

zł,   gr
b.

                               zł,      gr

1,75I

Stawka od 1 ha       
fizycznego       

lub 
przeliczeniowe- 

go

Klasa 
uŜyt- 
ków  

rolnych

GRUNTY ORNE - oznaczone symbolem R

1,35

1,65

32.

Kwota podatku      
Okresy 

opodatkowania

1,95

1,80

IIIb

IIIa

68.

42.

I

92.

IIIb

1,65

72.

D.2.2.

VI

67.

0,20

1,10

1,45

1,25

0,75

III

132.

                        ,

135.

IV

V

126.

1,35

84.

UśYTKI ZIELONE     - łąki trwałe oznaczone symbolem Ł  i  pastwiska trwałe oznaczone symbolem Ps 

0,35

0,20

113.

                        ,

71.

                        ,

58.

79.

47.

SADY - onaczone symbolem S

1,95

73.

66.

88.

83.

112.

117.

W

 

P

R

Z

Y

P

A

D

K

U

 

B

R

A

K

U

 

M

I

E

J

S

C

A

 

N

A

L

E

ś
Y

 

K

O

N

T

Y

N

U

O

W

A

Ć
 

N

A

 

D

O

Ł

Ą
C

Z

O

N

E

J

 

D

O

 

Z

E

Z

N

A

N

I

A

 

2

 

l

u

b

 

3

 

 

S

T

R

O

N

I

E

 

F

O

R

M

U

L

A

R

Z

A

82.

87.

122.

118.

123.

133.

128.

108.

103.

43.

48.

98.

93.

78.

38. 39.

44.

49.

54.

59.

64.

69.

74.

70.

                        ,

76.

51.

                        ,

94.

104.

99.

75.

89.

109.

61.

                        ,

129.

134.

85.

114.

46.

41.

                        ,

60.

56.

                        ,

                        ,

81.

                        ,

86.

                        ,

                        ,

91.

96.

                        ,

101.

                        ,

106.

                        ,

111.

121.

                        ,

116.

131.

                        ,

126.

136.

                        ,

124.

119.

40.

45.

65.

115.

POLA JASNE WYPEŁNIA PODATNIK.     WYPEŁNIAĆ NA MASZYNIE, KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE DUśYMI, DRUKOWANYMI LITERAMI.

36.

                        ,

50.

130.

100.

55.

90.

95.

105.

                        ,

125.

120.

110.

                        ,
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a)

b)

c)

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

10)

200. 201.

1)

2)

3)

4)

5)

zł

203.

E.

H. ŁĄCZNA KWOTA PODATKU        

Powierzchnia gruntów w ha 
przeliczeniowych -  z dokładnością                      

do 1 m²  3                                                                                                                                            

d.

179.

DANE DOTYCZĄCE GRUNTÓW ZWOLNIONYCH

e.a.

Symbol uŜytku 
rolnego

b.

                        ,

ha

198.

X

               zł,   gr

F.

    Powierzchnia gruntów w ha -            
(z dokładnością do 1 m2)

Klasa 
uŜytku 
rolnego 

Lp.

c.

RAZEM 

1,00

187.
jak w poz. 

D.2.1.

0,20

grunty pod stawami niezarybionymi - przelicza się na hektary przeliczeniowe według przeliczników ustalonych w poz. D.2.1. 
189.

184.

141.

                        ,

e.c.

173.

182. 185.

180.

190.

ha

Powierzchnia gruntów w ha fizycznych -        

z dokładnością do 1 m²  2                                                                                                                                                                                 

DANE DOTYCZĄCE UśYTKÓW ROLNYCH - WŁĄCZNIE ZE ZWOLNIONYMI - cd
Stawka od 1 ha       

fizycznego       
lub 

przeliczeniowe- 
go

np. I-XII, IV-XII

183.

188.

193.

                        ,

186.

Kwota podatku      

                            zł,      gr

146.

                        ,

151.

                        ,

181.

172.

a. b.

PrzelicznikI        
dla                            

I okręgu 
podatko- 

wego

Okresy 
opodatkowania 

157.

162.

192.

ROWY - oznaczone symbolem W 

                        ,

195.

1,10

0,20

IVb

1,80

Klasa 
uŜyt- 
ków  

rolnych

153.

158.

D.2.4. GRUNTY ROLNE ZABUDOWANE  - oznaczone symbolem np. B-R,  B-Ł, B-Ps

167.

197.

191.

194.

199.

196.

154.

159.

147.

152.

GRUNTY POD STAWAMI  - oznaczone symbolem Wsr 

142.

137.

zarybionymi łososiem, trocią, głowacicą, palią i pstrągiem

177.

D.2.5.

178.

139.

149.

D.2.  

POLA JASNE WYPEŁNIA PODATNIK.     WYPEŁNIAĆ NA MASZYNIE, KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE DUśYMI, DRUKOWANYMI LITERAMI.  

I 1,95

II

IIIa

IIIb

IVa

0,35

1,65

1,35

0,80

V

VI

D.2.6.

zarybionymi innymi gatunkami ryb

144.143.

148.

138.

164.

169.

155.

175.174.

163.

168.

160.

165.

170.

156.

                        ,

171.

161.

                        ,

zł,  gr

150.

                        ,

176.

                        ,

166.

                        ,

Przepis prawa, z którego wynika zwolnienieKwota zwolnienia 

zł, gr

zł

140.

*** po zaokrągleniu do pełnych złotych

RAZEM  -  po zaokrągleniu do pełnych złotych

202.

( poz. 199 minus poz. 201 minus poz. 202 )

DANE DOTYCZĄCE ULG W PODATKU  ROLNYM G.

Lp.
a.

Przepis prawa, z którego wynika ulgaRodzaj ulgi Kwota ulgi 
zł

b.

haRAZEM

c. 

                        ,

145.

d.

zł,   gr
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204 205. 206.

207. 208.

209. 210.

2

3

dla gruntów niestanowiących gospodarstwa rolnego (obszar gruntów o łącznej powierzchni nieprzekraczającej 1 ha)     - liczba hektarów  wynikająca z ewidencji gruntów i budynków;

dla gruntów gospodarstw rolnych (obszar gruntów o łącznej powierzchni przekraczającej 1 ha lub 1 ha przeliczeniowy) - liczba hektarów przeliczeniowych ustalana na podstawie powierzchni, 

rodzajów i klas uŜytków rolnych wynikających z ewidencji gruntów i budynków oraz zaliczenia do okręgu podatkowego. 

Objaśnienia

POLA JASNE WYPEŁNIA PODATNIK.     WYPEŁNIAĆ NA MASZYNIE, KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE DUśYMI, DRUKOWANYMI LITERAMI.  

Data przyjęcia formularza Podpis osoby przyjmującej formularz 

(dzień - miesiąc - rok)

OŚWIADCZENIE PODATNIKA  / OSÓB UPOWAśNIONYCH DO REPREZENTOWANIA PODATNIKA
G.1. OŚWIADCZAM, śE PODANE PRZEZE MNIE DANE SĄ ZGODNE Z PRAWDĄ

Imię i nazwisko, podpis i pieczątka Data wypełnienia Imię i nazwisko, podpis i pieczątka 

Niniejsza  deklaracja  stanowi  podstawę  do wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w 
administracji  (tekst jednolity Dz.U. z 2005 r. nr 229, poz. 1954 z późn. zm.). 

***  Pouczenie 

Imię i nazwisko osoby odpowiedzialnej za prawidłowe wypełnienie deklaracji Nr telefonu, adres e-mail

J.

1   Identyfikatorem podatkowym zgodnie z ustawą z dnia 13.10.1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników (tekst jednolity Dz.U.2012, poz. 1314) jest:           

1) numer PESEL - w przypadku podatników będących osobami fizycznymi objętych rejestrem PESEL  nieprowadzących działalności gospodarczej lub niebędących zarejestrowanymi podatnikami 

podatku od towarów i usług;           

2) NIP - w przypadku pozostałych podmiotów podlegających obowiązkowi ewidencyjnemu.    

ADNOTACJE I UWAGI ORGANU PODATKOWEGO

Podstawę opodatkowania podatkiem rolnym stanowi:

I.
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1. 

2. 

 

3.

* / ** (niepotrzebne skreslić)

4.

5.

6. * 7.  *

8. *

9. ** 10. ** 11. ** 12. **

B.2. * / **
13.    Kraj 14. 15. 16.

17. 18. 19. 20. 21.

22. 

Lp.

23.

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

10)

11)

12)

13)

14)

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XXXVIII/300/2013                                                                                                          

Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 28 listopada 2013 r.

                                        3) inny

Nr identyfikacyjny REGON  

               1) właściciel

      

Numer identyfikatora podatkowego  (NIP lub PESEL) 1

              2) osoba fizyczna

DEKLARACJA NA PODATEK LEŚNY

               1) Osoba prawna

Nazwa pełna Podatnika                 

dotyczy podatnika będącego osobą fizyczną

Rodzaj podmiotu  (zaznaczyć właściwy kwadrat)

   2) współwłaściciel 

B.1. DANE IDENTYFIKACYJNE

Podatnik (zaznaczyć właściwy kwadrat)

                                    4) współuŜytkownik wieczysty

DL - 2

Termin składania: Do   dnia 15 stycznia kaŜdego roku podatkowego lub w terminie 14 dni od zaistnienia okoliczności mających wpływ na powstanie  (wygaśnięcie)  obowiązku  podatkowego,        

lub wysokość opodatkowania.

A.

Rok

              3) uŜytkownik wieczysty 

PREZYDENT MIASTA TCZEWA za pośrednictwem WYDZIAŁU BUDśETU I PODATKÓW

MIEJSCE SKŁADANIA DEKLARACJI 

PL. MARSZAŁKA J. PIŁSUDSKIEGO 1    83-100 TCZEW            

              6) posiadacz / współposiadacz zaleŜny (np. dzierŜawca, najemca)

Miejscowość

 

Symbol PKD                        

Ulica

(Dz.U. z 2007 r. nr 251, poz. 1885 z póŜn. zm.)

Powiat

30.

 

Województwo GminaKraj 
ADRES SIEDZIBY

               5) posiadacz / współposiadacz samoistny

Okoliczności powodujące obowiązek złoŜenia deklaracji  (zaznaczyć właściwy kwadrat)
Podatnik ma obowiązek złoŜenia wraz z korektą deklaracji pisemnego uzasadnienia przyczyn korekty - art. 81 ustawy Ordynacja podatkowa.

Nr księgi wieczystej albo dane identyfikujące 

zawartą umowę najmu, uŜyczenia, ustanowienia 

trwałego zarządu

24. 25.

Nr domu i 

lokalu
PołoŜenie  (nazwa ulicy) 

Forma 

władania 

gruntem (skrót 

np. wł., 

wsp.wł., uŜ.w.,

Nr działki  

Symbol lasu       

i gruntu 

leśnego

31.29.

Powierzchnia 

lasu w ha  

(obliczyć 

udział z 

dokładnością 

do 1 m²)               

26.

Wielkość udziału w 

gruncie (ułamek)

27. 28.

  W przypadku większej liczby przedmiotów opodatkowania naleŜy kontynuować na dołączonej(ch) do zeznania 1-szej stronie formularza lub zestawieniu  

             3) powstanie obowiązku podatkowego w trakcie roku podatkowego

C. 

D. 

             4) wygaśnięcie obowiązku podatkowego 

DANE DOTYCZACE PRZEDMIOTÓW OPODATKOWANIA WŁĄCZNIE ZE ZWOLNIONYMI 

      miesiąc - rok

              1) deklaracja roczna

OBOWIĄZEK ZŁOśENIA DEKLARACJI

              2) korekta deklaracji rocznej od:  ………….……………..

D.1. WYKAZ WEDŁUG MIEJSCA POŁOśENIA LASU    

ADRES ZAMIESZKANIA

POLA JASNE WYPEŁNIA PODATNIK.     WYPEŁNIAĆ NA MASZYNIE, KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE DUśYMI, DRUKOWANYMI LITERAMI.

Nr lokaluNr domu

B.

Pierwsze i drugie imię   Imię ojca  Imię matki   Nazwisko  

Ustawa z dnia 30 października  2002 r. o podatku leśnym (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r., poz. 465) Podstawa prawna:

Formularz przeznaczony dla osób prawnych, jednostek organizacyjnych, w tym spółek, nieposiadających  osobowości prawnej będących właścicielami lasów, posiadaczami 

samoistnymi lasów, uŜytkownikami wieczystymi lasów,  posiadaczami lasów, stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego  oraz dla osób 

fizycznych  będących  współwłaścicielami lub współposiadaczami z osobami prawnymi,  bądź z innymi jednostkami organizacyjnymi nieposiadającymi osobowości  prawnej        

lub z spółkami nieposiadającymi osobowości prawnej.

Składający:

DANE PODATNIKA         dotyczy podatnika niebędącego osobą fizyczną

Kod pocztowy
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32. 33. 35.

37. 39.

b)

41. 43.

c)

45. 46. 47. 48.

49. 50. 51. 52.

53. 54. 55. 56.

57. 58.

59. 60. 61.

62. 63. Nr telefonu, adres e-mail

64. 65.

c)

F. INFORMACJA O PRZEDMIOTACH ZWOLNIONYCH

Przepis prawa, z którego wynika zwolnienie

Imię i nazwisko osoby odpowiedzialnej za prawidłowe wypełnienie deklaracji

Imię i nazwisko, podpis i pieczątka 

(nie wymienione w poz. a i b) 

d)

Kwota pdatku Podstawa opodatkowania          
w ha -                                                          

(dokladność do 1 m²)                                             zł ,              gr

(stawka ulega obniŜeniu o 50 %)

Lasy wchodzące w skład rezerwatów przyrody

np. I-XII, IV-XII

Lasy ochronne
(stawka ulega obniŜeniu o 50 %)

a)

D.2. 

POLA JASNE WYPEŁNIA PODATNIK.     WYPEŁNIAĆ NA MASZYNIE, KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE DUśYMI, DRUKOWANYMI LITERAMI. 

,

DANE DOTYCZĄCE PRZEDMIOTÓW OPODATKOWANIA - Z WYJĄTKIEM ZWOLNIONYCH

(dzień - miesiąc - rok)

42.

Stawka podatku 

36.

,

34.

         zł,     gr 
RODZAJ LASU 

Okresy 
opodatkowania

***

44.

RODZAJ LASU 
Podstawa opodatkowania          w 

ha -                                                          
(dokladność do 1 m²) zł,    gr

Kwota zwolnienia 

E.

Niniejsza  deklaracja  stanowi  podstawę  do wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji  
(tekst jednolity Dz.U. z 2005 r. nr 229, poz. 1954 z późn. zm.). 

Data przyjęcia formularza 

Objaśnienia

2) NIP - w przypadku pozostałych podmiotów podlegających obowiązkowi ewidencyjnemu. 

1) numer PESEL - w przypadku podatników będących osobami fizycznymi objętych rejestrem PESEL  nieprowadzących działalności gospodarczej lub niebędących zarejestrowanymi podatnikami podatku od towarów i usług; 

Podpis osoby przyjmującej formularz 

1  Identyfikatorem podatkowym zgodnie z ustawą z dnia 13.10.1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników (tekst jednolity Dz.U.  z 2012, poz. 1314)  jest:       

G.

H.

Imię i nazwisko, podpis i pieczątka Data wypełnienia

OŚWIADCZENIE PODATNIKA  / OSÓB UPOWAśNIONYCH DO REPREZENTOWANIA PODATNIKA

ADNOTACJE I UWAGI ORGANU PODATKOWEGO

G.1. OŚWIADCZAM, śE PODANE PRZEZE MNIE DANE SĄ ZGODNE Z PRAWDĄ

złhaRAZEM 

,

,

38.

,

,

po zaokrągleniu do pełnych złotych

40.

i parków narodowych

Lasy pozostałe

ŁĄCZNA KWOTA PODATKU      

***  Pouczenie 

a) b)

zł
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IN-1

Podstawa prawna:

Termin składania:

A. Rodzaj własności, posiadania (zaznaczyć właściwą kratkę)

1. Właściciel 2. Współwłaściciel(e) 3. Posiadacz / Współposiadacz(e)

4. UŜytkownik wieczysty 5. WspółuŜytk. wieczysty

7. Nazwisko i imiona

12. Identyfikator podatkowy - NIP*

B. Rodzaj własności, posiadania (zaznaczyć właściwą kratkę)

14. Właściciel 15. Współwłaściciel(e) 16. Posiadacz / Współposiadacz(e)

17. UŜytkownik wieczysty 18. WspółuŜytk. wieczysty

20. Nazwisko i imiona

25. Identyfikator podatkowy - NIP*

29. Powiat

32. Poczta

34. Ulica  i  nr domu oraz nr lokalu                

35.

36. Okoliczności ( zaznaczyć właściwą kratkę)

37. Informacja składana po raz pierwszy 38. Korekta uprzednio zloŜonej informacji 

39.

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXVIII/300/2013

21. Data urodzenia (dzień-miesiąc-rok)

19. DzierŜawca-Najemca/ WspółdzierŜawca-Współnajemca

Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych
1 

(tekst jedn.: Dz.U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 ze zm.).

Formularz przeznaczony dla osób fizycznych będących właścicielami nieruchomości lub obiektów budowlanych, posiadaczami samoistnymi nieruchomości lub obiektów 

budowlanych, uŜytkownikami wieczystymi gruntów, posiadaczami nieruchomości lub ich części albo obiektów budowlanych  lub ich części, stanowiących własnośc 

Skarbu Państwa lub jednostki  samorządu terytorialnego.

26. Nr PKD ( Dz.U. z 2007r. Nr 251, poz.1885 ze zm.)

B. DANE SKŁADAJĄCEGO INFORMACJĘ Nr karty 
nieruchom.:B.1. DANE IDENTYFIKACYJNE

6. DzierŜawca-Najemca/ WspółdzierŜawca-Współnajemca

9. Imię ojca, imię matki

11. Identyfikator podatkowy - PESEL*

10. REGON

13. Nr PKD ( Dz.U. z 2007r. Nr 251, poz.1885 ze zm.)

27. Kraj 28. Województwo

22. Imię ojca, imię matki

24. Identyfikator podatkowy - PESEL*

B.2. ADRES ZAMELDOWANIA (na pobyt stały)

23. REGON

W terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności mających wpływ na powstanie albo wygaśnięcie obowiązku podatkowego w zakresie podatku od nieruchomości lub 

od dnia zmiany sposobu wykorzystywania przedmiotu opodatkowania.

A. MIEJSCE SKŁADANIA INFORMACJI  
                        PREZYDENT MIASTA TCZEWA   za pośrednictwem  WYDZIAŁU BUDśETU I PODATKÓW                                                                                                                                                     

                        PL. MARSZ. J. PIŁSUDSKIEGO 1,  83 - 110 Tczew

30. Gmina 31. Kod pocztowy

33. Miejscowość

* Identyfikator podatkowy (podstawa:ustawa z dnia 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników - t.j. Dz.U. z 2012r., poz. 

1314 ze zm.), którymi są:                                                                                                                                                                                                                                

PESEL - w przypadku podatników będących osobami fizycznymi objętych rejestrem PESEL, nieprowadzących działalności gospodarczej lub niebędących 

zarejestrowanymi podatnikami podatku od towarów i usług,                                                                                                                                                                                                        

NIP - w przypadku pozostałych podmiotów podlegających obowiązkowi ewidencyjnemu.

B.3. ADRES DO KORESPONDENCJI  I NUMER TELEFONU:                                                                

C. OKOLICZNOŚCI POWODUJĄCE KONIECZNOŚĆ ZŁOśENIA INFORMACJI

D. INFORMACJA O PRZEDMIOTACH ZWOLNIONYCH                                                                                                                              
(podać powierzchnię budynków, gruntów oraz  wartość budowli przedmiotów zwolnionych)                                                                                                                                                                       

E. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH (ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych - Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zm.)

Prezydent Miasta Tczewa informuje, Ŝe przetwarza dane osobowe w celu realizacji ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, ustawy o podatku rolnym i o podatku leśnym. MoŜliwe jest równieŜ 

ich przekazywanie innym osobom lub podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy przepisów prawa. Dane osobowe mogą być udostępniane w celach innych niŜ włączenie do zbioru, 

jeŜeli osoby te w sposób wiarygodny uzasadnią potrzebę posiadania tych danych, a ich udostępnienie nie naruszy praw i wolności osób, których dane dotyczą.

1 
Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdroŜenia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich:

1) dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992 r. w sprawie ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów transportu kombinowanego towarów między państwami członkowskimi (Dz. 

Urz. WE L 368 z 17.12.1992),

2) dyrektywy 1999/62/WE z dnia 17 czerwca 1999 r. w sprawie pobierania opłat za uŜytkowanie niektórych typów infrastruktury przez pojazdy cięŜarowe (Dz. Urz. WE L 187 z 20.07.1999).

Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej, zamieszczone w niniejszej ustawie - z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej - dotyczą 

ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej - wydanie specjalne.

POLA JASNE WYPEŁNIA PODATNIK

8. Data urodzenia (dzień-miesiąc-rok)

Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 28 listopada 2013 r.

Składający:

INFORMACJA O NIERUCHOMOŚCIACH I OBIEKTACH  BUDOWLANYCH                             
DOTYCZĄCA PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI NA ROK .......

Strona 1
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53. .......................          53a. ......................

       - kondygnacji o wysokości w świetle od 1,41 do 2,20 m 54. ....................... 54a. .....................

       - kondygnacji o wysokości w świetle od 0,00 do 1,40 m 55. ........................ 55a. .....................

G. OŚWIADCZENIE I PODPIS SKŁADAJĄCEGO/OSOBY REPREZENTUJĄCEJ SKŁADAJĄCEGO

H.  ADNOTACJE  I UWAGI ORGANU PODATKOWEGO 
68.

dot. pkt 4.

                                                                                                                                 połoŜenie nieruchomości

 w tym: - kondygnacji  o wysokości w świetle powyŜej 2,20 m 44. ..........................................................

F.1. POWIERZCHNIA UśYTKOWA BUDYNKÓW LUB ICH CZĘŚCI  (*) w tym:
Wyszczególnienie przedmiotów opodatkowania Podstawa opodatkowania w m2

43. Data nabycia / zmiany* na nieruchomości ..................................................................................................

42. Nr KW dla gruntu ................................................. , nr KW dla lokalu ..........................................................

F. DANE DOTYCZĄCE PRZEDMIOTÓW OPODATKOWANIA (z wyjątkiem zwolnionych)

41. Tczew, ul. ...............................................................40. Karta nieruchomości  Nr ..........................................

46.. .........................................................

49. ..........................................................

            - kondygnacji  o wysokości w świetle od 1,41 do 2,20 m

            - kondygnacji  o wysokości w świetle od 1,41 do 2,20 m 45. ..........................................................

            - kondygnacji  o wysokości w świetle od 0,00 do 1,40 m

            - kondygnacji  o wysokości w świetle od 1,41 do 2,20 m

            - kondygnacji  o wysokości w świetle od 0,00 do 1,40 m

1. mieszkalnych 

51. ..........................................................

 w tym: - kondygnacji  o wysokości w świetle powyŜej 2,20 m 50. ..........................................................

            - kondygnacji  o wysokości w świetle od 0,00 do 1,40 m

dot. pkt 4a.

2. mieszkalnych lub ich części związanych z prowadzeniem działaln. gospodarczej 

 w tym: - kondygnacji  o wysokości w świetle powyŜej 2,20 m 47. ..........................................................

52. ..........................................................

3. innych niŜ mieszkalne związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej 

48. ..........................................................

56. .........................................................

            - kondygnacji  o wysokości w świetle od 0,00 do 1,40 m 61. .........................................................

            - kondygnacji  o wysokości w świetle od 0,00 do 1,40 m

4a. zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu 
kwalifikowanym materiałem siewnym (*)
 w tym: - kondygnacji o wysokości w świetle powyŜej 2,20 m

6. pozostałych, w tym zajętych na prow.odpłatnej  statutowej działaln.poŜytku publ. 

5. gospodarczych przeznacz. wyłącznie na niezarobk. cele bytowe gosp. domow.

 w tym: - kondygnacji  o wysokości w świetle powyŜej 2,20 m

4. związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych, w rozumieniu przepisów o 
działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń (*)

60. .........................................................

67. Podpis(y) składającego(ych) / osoby reprezentującej składającego

F.2 BUDOWLE

62. .........................................................

F.3. POWIERZCHNIA GRUNTÓW
1. związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób           

zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków 63. .........................................................

Zgodnie z ustawą o podatkach i opłatach lokalnych uŜyte w ustawie określenia oznaczają:

 - budynek - obiekt budowlany w rozumieniu przepisów prawa budowlanego, który jest trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród 

budowlanych oraz posiada fundament i dach;

 - budowla-obiekt budowalny w rozumieniu przepisów prawa budowlanego nie będący budynkiem lub obiektem małej architektury, a takŜe urządzenie budowlane w 

rozumieniu przepisów prawa budowlanego związane z obiektem budowlanym , które zapewnia moŜliwość uŜytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem;
 - grunty, budynki i budowle związane z prowadzeniem działalności gospodarczej-grunty, budynki i budowle będące w posiadaniu przedsiębiorcy lub innego 

podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą, chyba, Ŝe przedmiot opodatkowania nie moŜe być wykorzystywany do prowadzenia tej działalności ze względów 

technicznych;
 - powierzchnia uŜytkowa budynku lub jego części-powierzchnia mierzona po wewnętrznej długości ścian na wszystkich kondygnacjach, z wyjątkiewm powierzchni 

klatek schodowych oraz szybów dźwigowych, za kondygnację uwaŜa się równieŜ garaŜe podziemne, piwnice, sutereny i poddasza uŜytkowe.

* zaznaczyć właściwe

INFORMACJE:

3. pod jeziorami, zajętych na zbiorniki  wodne retencyjne lub elektrowni wodnych 65. ..........................................................

64. .........................................................

2. pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności poŜytku 

publicznego przez  organizacje poŜytku publicznego

przez organizacje poŜytku publicznego-[w budynku mieszkalnym / w budynku wolnostojącym]*

 w tym: - kondygnacji  o wysokości w świetle powyŜej 2,20 m

58. .........................................................

            - kondygnacji  o wysokości w świetle od 1,41 do 2,20 m

Oświadczam, Ŝe podane przeze mnie dane są zgodne z prawdą

66. Data wypełnienia (dzień-miesiąc-rok)

59. .........................................................

1. budowle-wartość, o której mowa w przepisach o podatkach dochodowych (z dokładnością do 1 zł)

            - kondygnacji  o wysokości w świetle od 1,41 do 2,20 m 57. .........................................................
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IR-1

Podstawa prawna:

Składający:

Termin składania:

A. Rodzaj własności, posiadania (zaznaczyć właściwą kratkę)

1. Właściciel

3. Posiadacz / Współposiadacz(e)

4. UŜytkownik wieczysty 5. WspółuŜytk. wieczysty

7. Nazwisko i imiona

10.REGON

12. Identyfikator podatkowy - NIP*

B. Rodzaj własności, posiadania (zaznaczyć właściwą kratkę)

14. Właściciel

16. Posiadacz / Współposiadacz(e)

17. UŜytkownik wieczysty 18. WspółuŜytk. wieczysty

20. Nazwisko i imiona

23.REGON

25. Identyfikator podatkowy - NIP*

35.

36. Okoliczności ( zaznaczyć właściwą kratkę)

37. Informacja składana po raz pierwszy 38. Korekta uprzednio zloŜonej informacji 

39.

9. Imię ojca, imię matki

11. Identyfikator podatkowy - PESEL*

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXXVIII/300/2013

Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 28 listopada 2013 r.

                    PL. MARSZ. J. PIŁSUDSKIEGO 1, 83 - 110  TCZEW  

6. DzierŜawca / WspółdzierŜawca

8. Data urodzenia (dzień-miesiąc-rok)

B.1. DANE IDENTYFIKACYJNE

2a. Współwłaściciel (nieprowadzący gospodarstwa w całości)

2b. Współwłaściciel (prowadzący gospodarstwo w całości)

INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU ROLNEGO  NA ROK ........

Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (tekst jedn.: Dz.U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969 ze zm.)

19. DzierŜawca / WspółdzierŜawca

W terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności mających wpływ na powstanie albo wygaśnięcie obowiązku podatkowego w zakresie 

podatku rolnego lub od dnia zaistnienia zmian mających wpływ na wysokość podatku rolnego.

A. MIEJSCE SKŁADANIA INFORMACJI  
                    PREZYDENT MIASTA TCZEWA   za  pośrednictwem WYDZIAŁU BUDśETU I PODATKÓW                                                                                                                                                           

B. DANE SKŁADAJĄCEGO INFORMACJĘ Nr karty 
nieruchom.:

15a. Współwłaściciel (nieprowadzący gospodarstwa w całości)

13. Nr PKD (Dz.U.z2007 r.Nr 251,poz.1885 ze zm.) 

27. Kraj 28. Województwo 29. Powiat

21. Data urodzenia (dzień-miesiąc-rok)

22. Imię ojca, imię matki

24. Identyfikator podatkowy - PESEL*  26. Nr PKD (Dz.U.z2007 r.Nr 251,poz.1885 ze zm.) 

B.2. ADRES ZAMELDOWANIA (na pobyt stały)

15b. Współwłaściciel (prowadzący gospodarstwo w całości)

D. INFORMACJA O PRZEDMIOTACH ZWOLNIONYCH                                                                                               
(podać powierzchnię gruntów zwolnionych)                                              

B.3. ADRES DO KORESPONDENCJI  I NUMER TELEFONU:   

C. OKOLICZNOŚCI POWODUJĄCE KONIECZNOŚĆ ZŁOśENIA INFORMACJI

30. Gmina 31. Kod pocztowy 32. Poczta

33. Miejscowość 34. Ulica  i  nr domu oraz nr lokalu                

E. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH (ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych - Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zm.)

Prezydent Miasta Tczewa informuje, Ŝe przetwarza dane osobowe w celu realizacji ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, ustawy o podatku rolnym i o 

podatku leśnym. MoŜliwe jest równieŜ ich przekazywanie innym osobom lub podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy przepisów prawa. Dane 

osobowe mogą być udostępniane w celach innych niŜ włączenie do zbioru, jeŜeli osoby te w sposób wiarygodny uzasadnią potrzebę posiadania tych danych, 

a ich udostępnienie nie naruszy praw i wolności osób, których dane dotyczą.

* Identyfikator podatkowy (podstawa: ustawa z dnia 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników - t.j. Dz.U. z 2012r., 

poz. 1314 ze zm.), którymi są:                                                                                                                                                                                                                                

PESEL - w przypadku podatników będących osobami fizycznymi objętych rejestrem PESEL, nieprowadzących działalności gospodarczej lub niebędących 

zarejestrowanymi podatnikami podatku od towarów i usług,                                                                                                                                                                                                        

NIP - w przypadku pozostałych podmiotów podlegających obowiązkowi ewidencyjnemu.

POLA JASNE WYPEŁNIA PODATNIK

Formularz przeznaczony dla osób fizycznych będących właścicielami gruntów, posiadaczami samoistnymi gruntów, uŜytkownikami 

wieczystymi gruntów, posiadaczami gruntów na podstawie umowy zawartej stosownie do przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników 

oraz posiadaczami gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego.

Strona 1
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F.  DANE DOTYCZĄCE PRZEDMIOTÓW OPODATKOWANIA (włącznie ze zwolnionymi)

41. Tczew, ul. .............................................................................
połoŜenie działki  /gospodarstwa

43. Data nabycia/ zmiany*: ..........................................................

wynikaj. z ewidencji wynikaj. z ewid.

Grunty orne  dzierŜawione           własne   dzierŜawione

    I       I 
    II       II 
    III a       III a
    III b       III b
    IV a        IV a
    IV b       IV b
    V       V
    VI       VI
    VI z       VI z
Grunty rolne     UŜytki
zabudowane     zielone

    I       I

    II       II 
    III a       III

    III       IV

    III b       V

    IV a        VI

    IV       VI z

    IV b

    V

    VI

    VI z       
Grunty zadrzewio-

ne i zakrzewione 
połoŜone na UR

    I a)  zarybione łososiem, trocią,

    II      głowacicą, palią i pstrągiem

    III a b) zarybione innymi gatunkami 

    III b       ryb niŜ w poz.  a

    IVa c)  grunty pod stawami

    IVb       niezarybionymi

    V   

    VI

    VI z

44. Razem 

45. Powierzchnia gruntu ogółem

G.  OŚWIADCZENIE I PODPIS SKŁADAJĄCEGO(YCH)/OSOBY REPREZENTUJĄCEJ SKŁADAJĄCEGO 

H.  ADNOTACJE  I UWAGI ORGANU PODATKOWEGO 
48.

40. Karta działki/gospodarstwa Nr .................. 

42. Nr KW …………………...….………………

Klasy uŜytków               Powierzchnia gruntu Klasy uŜytków                  Powierzchnia gruntu 

             Rowy

46. Data wypełnienia

    Sady

* zaznaczyć właściwe

47. Podpis(y) składającego(ych) / osoby reprezentującej składającego(ych)

           własne 

              w hektarach fizycznych              w hektarach fizycznych   
gruntów i budynków gruntów i budyn.

Oświadczam, Ŝe podane przeze mnie dane są zgodne z prawdą

Grunty pod stawami
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IL-1

Podstawa prawna:

Składający:

Termin składania:

A. Rodzaj własności, posiadania (zaznaczyć właściwą kratkę)

1. Właściciel 2. Współwłaściciel 3. Posiadacz / Współposiadacz(e)

4. UŜytkownik wieczysty 5. WspółuŜytkownik wiecz.

7. Nazwisko i imiona

10. REGON

13. Nr PKD (Dz.U. z 2007 r.Nr 251,poz.1885 ze zm.) 

B. Rodzaj własności, posiadania (zaznaczyć właściwą kratkę)

14. Właściciel 15. Współwłaściciel 16. Posiadacz / Współposiadacz(e)

17. UŜytkownik wieczysty 18. WspółuŜytkownik wiecz.

20. Nazwisko i imiona

23. REGON

26. Nr PKD (Dz.U.z2007 r.Nr 251,poz.1885 ze zm.) 

36. Okoliczności  (zaznaczyć właściwą kratkę)

37. Informacja składana po raz pierwszy 38. Korekta uprzednio zloŜonej informacji 

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXXVIII/300/2013

Rady Miejskiej w Tczewie z 28 listopada 2013 r.

 INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU LEŚNEGO  NA ROK ........

27. Kraj 28. Województwo

Ustawa z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 465)

                          PL. MARSZ. J. PIŁSUDSKIEGO 1,    83 - 110  Tczew 

Formularz przeznaczony dla osób fizycznych będących właścicielami lasów,  posiadaczami samoistnymi lasów, uŜytkownikami wieczystymi lasów, 

posiadaczami lasów stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego.

B.1. DANE IDENTYFIKACYJNE

A. MIEJSCE SKŁADANIA INFORMACJI  

9. Imię ojca, imię matki

11. Identyfikator podatkowy -  PESEL * 12. Identyfikator podatkowy - NIP *

Prezydent Miasta Tczewa informuje, Ŝe przetwarza dane osobowe w celu realizacji ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, ustawy o podatku rolnym i o podatku leśnym. 

MoŜliwe jest równieŜ ich przekazywanie innym osobom lub podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy przepisów prawa. Dane osobowe mogą być udostępniane 

w celach innych niŜ włączenie do zbioru, jeŜeli osoby w sposób wiarygodny uzasadnią potrzebę posiadania tych danych, a ich udostępnienie nie naruszy praw i wolności 

osób, których dane dotyczą.

24.Identyfikator podatkowy -  PESEL*

29. Powiat

B.2. ADRES ZAMELDOWANIA (na pobyt stały)

22. Imię ojca, imię matki

W terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności mających wpływ na powstanie albo wygaśnięcie obowiązku podatkowego w zakresie podatku leśnego 

lub od dnia zaistnienia zmian mających wpływ na wysokość podatku leśnego.

25.Identyfikator podatkowy -  NIP*

Nr karty 
nieruchom.:

6. DzierŜawca / WspółdzierŜawca(y)

8. Data urodzenia (dzień-miesiąc-rok)

                          PREZYDENT MIASTA TCZEWA  za pośrednictwem  WYDZIAŁU  BUDśETU I PODATKÓW                      

B. DANE SKŁADAJĄCEGO INFORMACJĘ 

19. DzierŜawca / WspółdzierŜawca(y)

21. Data urodzenia (dzień-miesiąc-rok)

31. Kod pocztowy

C. OKOLICZNOŚCI POWODUJĄCE KONIECZNOŚĆ ZŁOśENIA INFORMACJI

POLA JASNE WYPEŁNIA PODATNIK

* Identyfikator podatkowy (podstawa:ustawa z dnia 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników - t.j. Dz.U. z 

2012r., poz. 1314 ze zm.), którymi są:                                                                                                                                                                                                                                

PESEL - w przypadku podatników będących osobami fizycznymi objętych rejestrem PESEL, nieprowadzących działalności gospodarczej lub 

niebędących zarejestrowanymi podatnikami podatku od towarów i usług,                                                                                                                                                                                                   

NIP - w przypadku pozostałych podmiotów podlegających obowiązkowi ewidencyjnemu.

D. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH (ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych-Dz.U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zm.)

32. Poczta

33. Miejscowość

35.

B.3. ADRES DO KORESPONDENCJI I NUMER TELEFONU:                                                                        

34. Ulica  i  nr domu oraz nr lokalu                

30. Gmina
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połoŜenie lasu                                                 

41. Nr KW .........................................................42. Data nabycia/ zmiany*….................................................................

E.1. Z WYJĄTKIEM ZWOLNIONYCH

1. Lasy ochronne

G.  OŚWIADCZENIE I PODPIS SKŁADAJĄCEGO/OSOBY REPREZENTUJĄCEJ SKŁADAJĄCEGO 

H.  ADNOTACJE  I UWAGI ORGANU PODATKOWEGO 
46.

2

E.  DANE DOTYCZĄCE PRZEDMIOTÓW OPODATKOWANIA 

3. Lasy pozostałe                                

(nie wymienione w poz. 1 i 2)

Razem ( poz. 1-3 )

43. 

44. Data wypełnienia 45. Podpis(y) składającego(ych)/osoby reprezentującej składającego

Oświadczam, Ŝe podane przeze mnie dane są zgodne z prawdą

(podać powierzchnię lasu zwolnionego oraz przepis prawa - z jakiego tytułu występuje zwolnienie)

F.  INFORMACJA O PRZEDMIOTACH ZWOLNIONYCH

39. Karta lasu Nr …………………… 40.Tczew ul. ………………………………….…………………………………………

2. Lasy wchodzące w skład 

rezerwatów przyrody i parków 

narodowych

1

Wyszczególnienie    Powierzchnia  w ha fizycznych

* zaznaczyć właściwe
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Uzasadnienie

Do wyłącznej kompetencji rady gminy należy określenie wzoru formularzy deklaracji 
i informacji niezbędnych do poboru i wymiaru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego. 

Obowiązujące w 2013 r. wzory formularzy wykazały konieczność ich modyfikacji ze względu 
na ogłoszenie w 2013 r. tekstu jednolitego ustawy o podatku leśnym oraz zmianę podstawy 
prawnej ustawy o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników jak również potrzebę 
wprowadzenia zmian formalnych polegających na uzupełnieniu i rozszerzeniu treści niektórych 
zapisów, dodaniu rubryk w częściach tabelarycznych w celu dostosowania formularzy do potrzeb 
wymiaru i ewidencji podatków oraz przepisów prawa podatkowego 
i miejscowego. 

W związku z powyższym wprowadzono następujące zmiany: 

1. zmodyfikowano szatę graficzną formularzy deklaracji; 

2. zmieniono numery formularzy z DN-1 na DN-2, DR-1 na DR-2, DL-1 na DL-2; 

3. w DL-2 i IL-1 w podstawie prawnej wprowadzono zmianę w związku z ogłoszeniem 
tekstu jednolitego aktu prawnego tj. ustawy o podatku leśnym na: „Ustawa z dnia 30 paź-dziernika 
2002 r. o podatku leśnym (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r., poz. 465); 

4. w DN-2, DR-2 i DL-2 zmieniono kolejność i układ rubryk; 

5. w DN-2, DR-2 i DL-2 w poz. C: 

5.1. dopisano: „Podatnik ma obowiązek złożenia wraz z korektą deklaracji pisemnego 
uzasadnienia przyczyn korekty - art. 81 ustawy Ordynacja podatkowa”; 

5.2. C.22. 1) zmieniono treść zapisu na: „deklaracja roczna”; 

5.3. C.22. 2) zmieniono treść zapisu na: 

„korekta deklaracji rocznej od : ……………… 

miesiąc – rok ” ; 

6. w DN-2 zmodyfikowano poz. F poprzez zmianę treści w niektórych rubrykach oraz dopisanie 
pozycji z przedmiotami opodatkowania podlegającymi zwolnieniu na podstawie ustaw i uchwał 
rady miejskiej; 

7. w DR-2 zmodyfikowano poz. F dot. przedmiotów zwolnionych i poz. G dot. ulg 
w podatku rolnym poprzez dopisanie pozycji i zmianę treści w niektórych rubrykach; 

8. w DL-2 zmodyfikowano poz. D.2. i F poprzez zmianę treści w niektórych rubrykach; 

9. w poz. G usunięto zapis odnoszący się do przepisów regulujących podpisywanie deklaracji 
podatkowych;, 

10. w DN-2 w poz. G.1., DR-2 w poz. I i DL-2 poz. G.1. oraz w IN-1, IR-1 i IL-1 w poz. G, 
zmieniono treść oświadczenia podatnika /osoby upoważnionej do reprezentowania 
podatnika na: „Oświadczam, że podane przeze mnie dane są zgodne z prawdą”; 

11.W DN-2, DR-2 i DL-2 wprowadzono pozycję „Objaśnienia”. 

Zawiera ona: 

11.1 w DN-2, DR-2, DL-2 - wyjaśnienie pojęcia co jest identyfikatorem podatkowym 
i zmienioną podstawę prawną tego aktu; zmianę podstawy prawnej wprowadzono również w IN-1, 
IR-1 i IL-1; 

11.2 w DN-2 wyjaśnienie pojęcie powierzchni użytkowej budynku lub jego części, 

11.3 w DR-2 wyjaśnienie o treści:

„ Podstawę opodatkowania podatkiem rolnym stanowi: 

- dla gruntów niestanowiących gospodarstwa rolnego (obszar gruntów o łącznej 
powierzchni nieprzekraczającej 1 ha) - liczba hektarów wynikająca z ewidencji 
gruntów i budynków; 

- dla gruntów gospodarstw rolnych (obszar gruntów o łącznej powierzchni prze- 
kraczającej 1 ha lub 1 ha przeliczeniowy) - liczba hektarów przeliczeniowych stalana na podstawie 
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powierzchni, rodzajów i klas użytków rolnych wynikających z ewidencji gruntów i budynków oraz 
zaliczenia do okręgu podatkowego wynikających z ewidencji gruntów i budynków oraz zaliczenia 
dookręgu podatkowego; 

11.4. w DN-2, DR-2, DL-2 usunięto zapis dotyczący ochrony danych osobowych;. 

12. w IN-1 w poz. F.1.6 dopisano „ [w budynku mieszkalnym/w budynku wolnostojącym]”; 

13. w IR-1 w poz. D zmieniono treść opisu na: „ (podać powierzchnię gruntów zwolnionych)”.
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