
UCHWAŁA NR XIII/93/2015
RADY MIEJSKIEJ W TCZEWIE

z dnia 26 listopada 2015 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 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych1) (j.t. 
Dz. U. z 2014r., poz. 849 z późn. zm.), art. 6a ust. 11 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku 
rolnym (j.t. Dz. U. z 2013 r., poz. 1381 z późn. zm.) oraz art. 6 ust. 9 ustawy z dnia 30 października 
2002 r. o podatku leśnym (j.t. Dz. U. z 2013 r., poz. 465 z późn. zm.) Rada Miejska w Tczewie u c h w 
a l a, c o n a s t ę p u j e:

§ 1. 

Określa się wzory formularzy do składania deklaracji i informacji:

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

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

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

§ 2. 

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 3. 

Traci moc 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 (Dz. Urz. Woj. Pomorskiego z dnia 9 grudnia 2013 r., poz. 4417).

§ 4. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Pomorskiego. Podlega również opublikowaniu w Biuletynie 
Informacyjnym PANORAMA MIASTA.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej w 
Tczewie

Mirosław Augustyn

1) Niniejsza Ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw Wspólnot 
Europejskich: 1. dyrektywy 92/106/EWG z dnia 07.12.1992 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. dyrektywy 1999/62/WE z dnia 17.06.1999 r. w sprawie pobierania opłat za 
użytkowanie niektórych typów infrastruktury przez pojazdy ciężarowe (Dz. Urz. WR L 187 z 20.07.1999 r.). 
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.
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1. 

2. 

3.

* ** (niepotrzebne skreślić)

4.

               1) Osoba prawna

              2) współwłaściciel                         4) współużytkownik wieczysty

               5) posiadacz / współposiadacz samoistny                  7) inny

6. * 7.  

8. *

9. ** 10. ** 11.  Imię ojca ** 12. ** 13. **

14. ** 14. ** 16.  Imię ojca ** 17. ** 18. **

B.2. 

19. 20. 21. 22.

23. 24. 25. 26. 27.

B.3. (wypełnić gdy jest inny niż wskazany w poz. B.2.)

28. 29. 30. 31.

32. 33. 34. 35. 36.

37.

`

                2) korekta deklaracji rocznej od miesiąca ............. rok ............

1) deklaracja roczna

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

Okoliczności:   (zaznaczyć właściwy kwadrat)

 

Data urodzenia 

Symbol PKD         

Nazwisko  Pierwsze i drugie imię  

4) wygaśnięcie obowiązku podatkowego od miesiąca ................  rok .......................

Miejcowość Ulica

Pierwsze i drugie imię  

Kod pocztowy

Kraj 

za pośrednictwem:

2) osoba fizyczna

DANE PODATNIKA         
B.1. DANE IDENTYFIKACYJNE *     /      DANE PERSONALNE  **

  3) jednostka organizacyjna w tym spółka 

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

(j.t.: Dz.U. z 2014 r., poz. 849 ze zm.)  

Nazwa pełna według Krajowego Rejestru Sądowego               

                (np. dzierżawca, najemca itp.)

Nr identyfikacyjny REGON  

  8) współposiadacz zależny 
            7) posiadacz zależny   5) posiadacz samoistny 6) współposiadacz samoistny

Podatnik (zaznaczyć właściwy kwadrat)

dotyczy podatnika będącego osobą fizyczną

PREZYDENT MIASTA TCZEWA                Plac Marszałka Józefa Piłsudskiego 1, 83-110 Tczew

dotyczy podatnika niebędącego osobą fizyczną  

  1) właściciel 2) współwłaściciel             3) użytkownik wieczysty

 

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

opodatkowania.

Termin składania: 

  B.  

A.

WYDZIAŁU BUDŻETU I PODATKÓW       ul. 30 Stycznia 1, 83-110 Tczew      tel. 58 77 59 335      fax: 58 77 59 411        

DEKLARACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI 

MIEJSCE SKŁADANIA DEKLARACJI  (organ właściwy ze względu na miejsce położenia przedmiotów opodatkowania)

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,  użytkownikami  wieczystymi gruntów, posiadaczami nieruchomości lub ich części albo  

obiektów  budowlanych  lub  ich części, stanowiących  własność Skarbu Państwa  lub jednostki samorządu terytorialnego oraz  dla  osób fizycznych  będących współwłaścicielami  lub 

współposiadaczami  z osobami  prawnymi, jednostkami organizacyjnymi,  w tym spółkami, nieposiadającymi osobowości  prawnej, z wyjątkiem osób tworzących wspólnotę 

mieszkaniową. 

Składający:

Rok

DN - 3

   1) osoba prawna

            nieposiadająca osobowości prawnej

*

5.     Forma władania  (zaznaczyć właściwy kwadrat)

 

Numer identyfikatora podatkowego  (NIP lub PESEL) 
1

POLA  BIAŁE WYPEŁNIA PODATNIK.     WYPEŁNIAĆ NA MASZYNIE, KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE DUŻYMI, DRUKOWANYMI LITERAMI. 

 Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XIII/93/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Rady  Miejskiej w Tczewie z dnia 26 listopada 2015 r.

2)  korekta deklaracji rocznej od miesiąca ................. rok ..................

Data urodzenia 

  4) współużytkownik wieczysty

3) powstanie obowiązku podatkowego w trakcie roku podatkowego

symbol rodzaju podstawowej działalności

 Imię matki 

C. OKOLICZNOŚCI POWODUJĄCE KONIECZNOŚĆ ZŁOŻENIA DEKLARACJI

Kraj 

 Imię matki 

Województwo

MiejcowośćKod pocztowy

Nazwisko  

Powiat

  ADRES SIEDZIBY *        /     ADRES ZAMIESZKANIA **

ADRES DO KORESPONDENCJI

Województwo

Nr domu

*   /   **
Gmina

GminaPowiat

Nr domu

Nr lokaluUlica

Nr lokalu
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38. 39. 40. 41.
a) 

 m²

b) 42. 43. 44. 45.
ha

46. 47. 48. 49.

c)
m²

50. 51. 52. 53.
d) 

m²

54. 55. 56. 57.

a)
 m²

58.  m²

59. 60. 61. 62.
b)

 m²

63.  m²

64. 65. 66. 67.
c)

 m²

68.  m²

69. 70. 71. 72.
d)

 m²

73.  m²

74. 75. 76. 77.
e)

 m²

78.  m²

79. 80. 81. 82.
f)

 m²

83.  m²

np. I-XII, III-XII

grunty pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami 

Stawka

podatku                                 

Podstawa opodatkowania

w zł, grod - do 

miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje

budynki mieszkalne - ogółem 

przecinku)

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

(DZ.U. z 2015 r. poz. 1777) i położonych na terenach, dla których 

przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo

mowa w ustawie z dnia 9.X.2015 r. o rewitalizacji 

pożytku publicznego - ogółem

grunty pozostałe, w tym zajęte na prowadzenie odpłatnej

powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych

statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje

opodatkowania

POLA BIAŁE WYPEŁNIA PODATNIK.     WYPEŁNIAĆ NA MASZYNIE, KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE DUŻYMI, DRUKOWANYMI LITERAMI.  

D.

 w zł, gr 
D.1. POWIERZCHNIA GRUNTÓW 

PRZEDMIOTY OPODATKOWANIA ZA WYJĄTKIEM ZWOLNIONYCH 

Okresy 

w m²                                                           

Kwota podatku

(do dwóch miejsc po 

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

w tym kondygnacje

niezarobkowe cele bytowe gospodarstwa domowego - ogółem

budynki zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej 

w tym kondygnacje

działalności gospodarczej - ogółem

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

zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie

nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego

w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie 

D.2. POWIERZCHNIA UŻYTKOWA
3
  BUDYNKÓW LUB ICH CZĘŚCI 

te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejście w życie tego planu

budynki związane z prowadzeniem działalności gospodarczej

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

oraz części budynków mieszkalnych zajęte na prowadzenie

gruntów i budynków 

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

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

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

w tym kondygnacje

grunty niezabudowane objęte obszarem rewitalizacji, o których 

(zaliczyć 50% powierzchni)

budynki gospodarcze przeznaczone wyłącznie na  

(zaliczyć 50% powierzchni)

(zaliczyć 50% powierzchni)

budynki pozostałe, w tym zajęte na prowadzenie odpłatnej 

budynki związane z udzielaniem świadczeń zdrowotnych 

pożytku publicznego - ogółem

statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje

w tym kondygnacje

podmioty udzielające tych świadczeń - ogółem
w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajęte przez 

w tym kondygnacje 

w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym - 

ogółem
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84. 85. 86. 87.

a)

 zł

88.

zł

89.

90. 91. 92.

93. 94.

95. 96.

Obliczony w deklaracji podatek od nieruchomości należy wpłacić bez wezwania na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Tczewie  w:  Bank Polska Kasa Opieki S.A. I 

Oddział Gdańsk Nr 47 1240 1242 1111 0010 0225 0976 .     

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

 Za kondygnację uważa się również garaże podziemne i poddasza użytkowe.

W przypadku niewpłacenia w obowiązujących terminach i ratach kwoty podatku z poz. 88 lub wpłacenia jej w niepełnej wysokości, niniejsza  deklaracja  stanowi  podstawę do 

wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji  ( Dz.U. z 2014 r. poz. 1619 ze zm. ) .                          

Pouczenie 

Formularz deklaracji wraz z  załącznikami dostępny jest na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Tczewie pod adresem:  www.bip.tczew.pl

H.

F.

**** Należy dołączyć pełnomocnictwo lub inny dokument z którego wynika umocowanie do podpisywania deklaracji.

KWOTA PODATKU DO ZAPŁATY ***       ( w pełnych złotych)

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)

budowle (wartość, o której mowa w art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3-7   

Imię i nazwisko osoby sporządzającej deklarację 

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

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

E.

 

  

G.

ustawy o podatkach i opłatach lokalnych )

PODPIS OSOBY UPRAWNIONEJ LUB UPOWAŻNIONEJ **** DO ZŁOŻENIA DEKLARACJI 

POLA BIAŁE WYPEŁNIA PODATNIK.      WYPEŁNIAĆ NA MASZYNIE, KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE DUŻYMI, DRUKOWANYMI LITERAMI. 

*** W przypadku, gdy kwota podatku nie przekracza 100 zł podatek jest płatny jednorazowo w 

terminie płatności pierwszej raty

Podpis/y i pieczątka/i imienna/e osoby lub osób uprawnionej/ych  /

D.3. BUDOWLE LUB ICH CZĘŚCI ZWIĄZANE Z PROWADZENIEM DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ                                                                  

Imię i nazwisko oraz podpis/y osoby/osób uprawnionej/ych ** 

upoważnionej/ych do złożenia deklaracji *

ADNOTACJE I UWAGI ORGANU PODATKOWEGO

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

Data wypełnienia

INFORMACJA O ZAŁĄCZNIKACH

           Załącznik DN-3/Z

Do niniejszej deklaracji dołączono (zaznaczyć właściwy kwadrat):

Załącznik DN-3/CZałącznik DN-3/BZałącznik DN-3/A

%

(podać z dokładnością do 1 zł)

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

Data przyjęcia formularza 

Objaśnienia

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; 

Podpis przyjmującego formularz

Nr telefonu, nr faxu, adres e-mail
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Lp.

1.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

Forma władania*:              1. właściciel;  2. współwłaściciel;  3. użytkownik wieczysty;  4. współużytkownik wieczysty;   5. posiadacz samoistny;  6. współposiadacz samoistny;  7. posiadacz zależny;  8. współposiadacz zależny

Rodzaj gruntu**:      

DN-3/A

                      ,POWIERZCHNIA GRUNTÓW OGÓŁEM  

Wielkość 

udziału w 

gruncie 

Nr księgi wieczystej lub nr umowy i data zawarcia 

umowy

5. 6.

Powierzchnia gruntu w m2                                                                                                                                                           

(do dwóch miejsc po przecinku)                                                                  

- w przypadku udziału w gruncie     

należy wyliczyć  ten udział -

8.

DANE IDENTYFIKACYJNE PRZEDMIOTÓW OPODATKOWANIA

 

7.

Nr działki 

gruntu 

2.

Położenie gruntu  - nazwa ulicy 
Forma władania * 

(skrót nazwy)

3. 4.

      Rodzaj gruntu **                                                         

(skrót nazwy)

Załącznik do deklaracji DN-3

1) grunty związane z  prowadzeniem działalności gospod.;  2) grunty pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami płynącymi jezior i zbiorn. wodnych;  3) grunty pozostałe, w tym, zajęte na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności 

pożytku publicznego przez OPP;  4) grunty niezabudowane objęte obszarem rewitalizacji ...

GRUNTY        (oprócz zwolnionych)
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Lp.

1.

cd.

Forma władania*:              1. właściciel;  2. współwłaściciel;  3. użytkownik wieczysty;  4. współużytkownik wieczysty;   5. posiadacz samoistny;  6. współposiadacz samoistny;  7. posiadacz zależny;  8. współposiadacz zależny

                      ,

DN-3/A

Wielkość 

udziału w 

gruncie 

Położenie gruntu  - nazwa ulicy
Nr działki 

gruntu 

Powierzchnia gruntu w m2                                                                                                                                                           

(do dwóch miejsc po przecinku)                                                                  

- w przypadku udziału w gruncie     

należy wyliczyć  ten udział -

x

7.

 

2.

z przeniesienia x

POWIERZCHNIA  GRUNTÓW OGÓŁEM  

Rodzaj gruntu**:      
1) grunty związane z  prowadzeniem działalności gospod.;  2) grunty pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami płynącymi jezior i zbiorn. wodnych;  3) grunty pozostałe, w tym, zajęte na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności 

pożytku publicznego przez OPP;  4) grunty niezabudowane objęte obszarem rewitalizacji ...

      Rodzaj gruntu **                                                  

(skrót nazwy)

5.

x x

3. 4.

Nr księgi wieczystej lub nr umowy i data zawarcia 

umowy

DANE IDENTYFIKACYJNE PRZEDMIOTÓW OPODATKOWANIA

Forma władania * 

(skrót nazwy)

8.

Załącznik do deklaracji DN-3

x

6.

GRUNTY        (oprócz zwolnionych)
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1.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

Forma władania *:             1. właściciel;  2. współwłaściciel;  3. użytkownik wieczysty;  4. współużytkownik wieczysty;   5. posiadacz samoistny;  6. współposiadacz samoistny;  7. posiadacz zależny;  8. współposiadacz zależny.

kondygnacje o 

wysokości w świetle od 

1,40 m do 2,20 m  

(zaliczyć 50 % 

powierzchni)

2. 3. 4. 8.

Rodzaj budynku / lokalu **

Charakter budynku 

/ lokalu  np. 

biurowy, magazyn 

itd.

Nr księgi wieczystej lub nr umowy i data 

zawarcia umowy 
Lp.

          Położenie budynku / lokalu                                                           

( nazwa ulicy oraz nr budynku i lokalu )

Nr działki 

gruntu

    Forma władania*     

(skrót nazwy)

 

5. 6. 7.

Powierzchnia użytkowa 

budynku / lokalu - 

ogółem  (do dwóch 

miejsc po przecinku)                                          

9.

w tym:

DN-3/B

DANE IDENTYFIKACYJNE PRZEDMIOTÓW OPODATKOWANIA

POWIERZCHNIA UŻYTKOWA BUDYNKÓW OGÓŁEM  

Załącznik do deklaracji DN-3

BUDYNKI  /  NIERUCHOMOŚCI LOKALOWE     (oprócz zwolnionych)

Rodzaj budynku / 

lokalu **:     

1) mieszkalne;  2) związane z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz części budynków mieszkalnych zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej;  3) zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem 

siewnym;  4) związane z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajęte przez podmioty udzielające tych świadczeń;  5) budynki pozostałe, w tym zajęte na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku 

publicznego przez OPP; 6) budynki gospodarcze przeznaczone wyłącznie na niezarobkowe cele bytowe gospodarstwa domowego.

                       ,                       ,
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1.

cd.

Forma władania *:             1. właściciel;  2. współwłaściciel;  3. użytkownik wieczysty;  4. współużytkownik wieczysty;   5. posiadacz samoistny;  6. współposiadacz samoistny;  7. posiadacz zależny;  8. współposiadacz zależny.

Charakter budynku 

/ lokalu  np. 

biurowy, magazyn 

itd.

Nr księgi wieczystej lub nr umowy i data 

zawarcia umowy 

DN-3/B

Powierzchnia użytkowa 

budynku / lokalu - 

ogółem  (do dwóch 

miejsc po przecinku)                                          

w tym:

kondygnacje o 

wysokości w świetle od 

1,40 m do 2,20 m  

(zaliczyć 50 % 

powierzchni)

DANE IDENTYFIKACYJNE PRZEDMIOTÓW OPODATKOWANIA

Lp.
          Położenie budynku / lokalu                                                           

( nazwa ulicy oraz nr budynku i lokalu )

Nr działki 

gruntu

Forma władania*   

(skrót nazwy) 
Rodzaj budynku / lokalu **

2. 3. 4. 5.

x x

6. 7. 8. 9.

z przeniesienia x x x

 

Rodzaj budynku / 

lokalu **:     

1) mieszkalne;  2) związane z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz części budynków mieszkalnych zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej;  3) zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem 

siewnym;  4) związane z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajęte przez podmioty udzielające tych świadczeń;  5) budynki pozostałe, w tym zajęte na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku 

publicznego przez OPP; 6) budynki gospodarcze przeznaczone wyłącznie na niezarobkowe cele bytowe gospodarstwa domowego.

Załącznik do deklaracji DN-3

BUDYNKI  /  NIERUCHOMOŚCI LOKALOWE     (oprócz zwolnionych)

                       ,                       ,POWIERZCHNIA UŻYTKOWA BUDYNKÓW OGÓŁEM  
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Lp.

1.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

złWARTOŚĆ BUDOWLI OGÓŁEM 

Położenie budowli   (nazwa ulicy) 

  Rodzaj budowli                                                                                                                                 

np. rampa, ogrodzenie, wiata, plac / droga 

utwardzona,  itd.

Nr ewidencyjny budowli w ewidencji środków 

trwałych

3. 4. 5. 6.

 Wartość budowli                               

z dokładnością do 1 zł                                         

      Forma władania *                 

(skrót nazwy) 

Załącznik do deklaracji DN-3

DANE IDENTYFIKACYJNE PRZEDMIOTÓW OPODATKOWANIA

DN-3/C

2.

Forma władania*:              1. właściciel;  2. współwłaściciel;  3. użytkownik wieczysty;  4. współużytkownik wieczysty;   5. posiadacz samoistny;  6. współposiadacz samoistny;  7. posiadacz zależny;  8. współposiadacz zależny

BUDOWLE     (oprócz zwolnionych)
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Lp.

1.

cd.

Położenie budowli   (nazwa ulicy) 

  Rodzaj budowli                                                                                                                                 

np. rampa, ogrodzenie, wiata, plac / droga 

utwardzona,  itd.

x x x

      Forma władania *                 

(skrót nazwy) 

3. 4. 5.

 Wartość budowli                               

z dokładnością do 1 zł                                         

Nr ewidencyjny budowli w ewidencji środków 

trwałych

6.2.

z przeniesienia

Forma władania*:              1. właściciel;  2. współwłaściciel;  3. użytkownik wieczysty;  4. współużytkownik wieczysty;   5. posiadacz samoistny;  6. współposiadacz samoistny;  7. posiadacz zależny;  8. współposiadacz zależny

złWARTOŚĆ BUDOWLI OGÓŁEM 

BUDOWLE      (oprócz zwolnionych)

Załącznik do deklaracji DN-3
DN-3/C

DANE IDENTYFIKACYJNE PRZEDMIOTÓW OPODATKOWANIA
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Lp.

1.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

Forma władania *:              1. właściciel;  2. współwłaściciel;  3. użytkownik wieczysty;  4. współużytkownik wieczysty;   5. posiadacz samoistny;  6. współposiadacz samoistny;  7. posiadacz zależny;  8. współposiadacz zależny

1) grunty związane z  prowadzeniem działalności gospod.;  2) grunty pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami płynącymi jezior i zbiorn. wodnych;  3) grunty pozostałe, w tym, zajęte na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku 

publicznego przez OPP;  4) grunty niezabudowane objęte obszarem rewitalizacji ...

Kwota 

zwolnienia 

ogółem

Rodzaj gruntu**:      

                ,

Forma władania *   

(skrót nazwy) 

Powierzchnia gruntu           

w m2                                        

(do dwóch miejsc po 

przecinku)                             

- w przypadku udziału w 

gruncie należy wyliczyć  ten 

udział -

ZWOLNIONE

Rodzaj gruntu ** 

(skrót nazwy)

Nr księgi wieczystej lub nr 

umowy i data zawarcia 

umowy

7.

DANE IDENTYFIKACYJNE PRZEDMIOTÓW OPODATKOWANIA

DN-3/Z
Załącznik do deklaracji DN-3

1.     GRUNTY

Położenie gruntów                                                                                             

(nazwa ulicy) 

Nr działki 

gruntu

2. 3. 4. 10.5.

Powierzchnia ogółem

8.

Podstawa prawna zwolnienia                                                                                                                       

( np. tytuł ustawy, artykuł, ustęp lub tytuł i nr 

uchwały Rady MIejskiej w Tczewie)

6.

Kwota zwolnienia         

w zł, gr                                             

(poz. 7 x 8)

9.

Stawka 

podatku         

w zł, gr

                    ,
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1.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

DANE IDENTYFIKACYJNE PRZEDMIOTÓW OPODATKOWANIA

                    ,
KWOTA ZWOLNIENIA 

OGÓŁEM 

Załącznik do deklaracji DN-3

Forma władania**:      1. właściciel;  2. współwłaściciel;  3. użytkownik wieczysty;  4. współużytkownik wieczysty;   5. posiadacz samoistny;  6. współposiadacz samoistny;  7. posiadacz zależny;  8. współposiadacz zależny.

                      ,

 

Rodzaj budynku / 

lokalu **:     

1) mieszkalne;  2) związane z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz częći budynków mieszkalnych zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej;  3) zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem 

siewnym;  4) związane z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń;  5) budynki pozostałe, w tym zajęte na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku 

publicznego przez OPP; 6) budynki gospodarcze przeznaczone wyłącznie na niezarobkowe cele bytowe gospodarstwa domowego.

11.2. 3. 8.

Nr działki 

gruntu

4.

Stawka 

podatku         

w zł, gr

Podstawa prawna zwolnienia                                                                                                                       

( np. tytuł ustawy, artykuł, ustęp lub tytuł i nr uchwały 

Rady MIejskiej w Tczewie)

12.9. 10.

w tym: 

DN-3/Z

Kwota zwolnienia         

w zł, gr                                                          

(tylko z poz. 8 x 10 )

2.     BUDYNKI / NIERUCHOMOŚCI LOKALOWE

Nr księgi wieczystej lub 

nr umowy i data zawarcia 

umowy

kondygnacje o 

wysokości w 

świetle  od 1,40 

m do 2,20 m 

(zaliczyć 50 % 

powierzchni) 

Forma 

władania * 

(skrót nazwy)

Lp.
           Położenie budynku / lokalu                                                                                                          

( nazwa ulicy oraz nr budynku i lokalu )

Powierzchnia 

użytkowa budynku / 

lokalu w m2                                  

(do dwóch miejsc po 

przecinku)                      

Rodzaj budynku / 

lokalu **           

(skrót nazwy)

 

 

 

 

 

5.

ZWOLNIONE

7.

POWIERZCHNIA OÓŁEM 
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Lp.

1.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

DN-3/Z

Podać wartość budowli                                                       

i obliczyć kwotę zwolnienia ogółem
               ,zł

2.

Forma władania*:              1. właściciel;  2. współwłaściciel;  3. użytkownik wieczysty;  4. współużytkownik wieczysty;   5. posiadacz samoistny;  6. współposiadacz samoistny;  7. posiadacz zależny;  8. współposiadacz zależny

Kwota zwolnienia         

w zł, gr                                             

(poz. 6 x stawka 2 %)

Podstawa prawna zwolnienia                                                                                                                       

( np. tytuł ustawy, artykuł, ustęp lub tytuł i nr 

uchwały Rady MIejskiej w Tczewie)

3. 4. 5. 6. 7. 8.

DANE IDENTYFIKACYJNE PRZEDMIOTÓW OPODATKOWANIA

ZWOLNIONE

Położenie budowli                                                                                                      

(nazwa ulicy) 
Rodzaj budowli

Nr ewidencyjny budowli w ewidencji 

środków trwałych

Forma władania *   

(skrót nazwy)

Wartość budowli                                                                         

z dokładnością do 1 zł                                         

3.    BUDOWLE

Załącznik do deklaracji DN-3
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Lp.

1.

cd.

Forma władania*:              1. właściciel;  2. współwłaściciel;  3. użytkownik wieczysty;  4. współużytkownik wieczysty;   5. posiadacz samoistny;  6. współposiadacz samoistny;  7. posiadacz zależny;  8. współposiadacz zależny

Wartość budowli                                                       

i kwota zwolnienia ogółem
zł                ,

8.

z przeniesienia x x x

Podstawa prawna zwolnienia                                                                                                                       

( np. tytuł ustawy, artykuł, ustęp lub tytuł i nr 

uchwały Rady MIejskiej w Tczewie)

x

2. 3. 4. 5. 6. 7.

Położenie budowli                                                                                                      

(nazwa ulicy) 
Rodzaj budowli

Nr ewidencyjny budowli w ewidencji 

środków trwałych

Forma władania *   

(skrót nazwy)

Wartość budowli                                                                         

z dokładnością do 1 zł                                         

Kwota zwolnienia         

w zł, gr                                             

(poz. 6 x 2 %  )

DN-3/Z
Załącznik do deklaracji DN-3

DANE IDENTYFIKACYJNE PRZEDMIOTÓW OPODATKOWANIA

ZWOLNIONE

3.    BUDOWLE
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1. 

2. 

3.

* / **

4.

                       3) inny

5.

              2) współwłaściciel                         4) współużytkownik wieczysty

               5) posiadacz / współposiadacz samoistny             7) posiadacz zależny                  7) inny

  (np. dzierżawca, najemca itp.)

6. * 7.  *

8. *

9. ** 10. ** 11. ** 12. ** 13. **

14. ** 15. ** 16. ** 17. ** 18. **

B.2. / **
19. 20. 21. 22.

23. 24. 25. 26. 27.

B.3. (wypełnić gdy jest inny niż wskazany w poz. B.2.

28. 29. 30. 31.

32. 33. 34. . 35. 36.

37.

Nazwisko  

  B.  

C. 

Kraj 

Pierwsze i drugie imię 

ADRES SIEDZIBY  *

OKOLICZNOŚCI POWODUJĄCE KONIECZNOŚĆ ZŁOŻENIA DEKLARACJI

Kraj Miejscowość Ulica Nr domu

Nr domuMiejscowość

PowiatWojewództwo

 Imię ojca 

Województwo

ADRES DO KORESPONDENCJI **

Kod pocztowy

ADRES ZAMIESZKANIA

Ulica

   4) współużytkownik wieczysty

Data urodzenia Imię matki  Nazwisko  Pierwsze i drugie imię  Imię ojca 

   8) współposiadacz zależny 
  5) posiadacz samoistny 6) współposiadacz samoistny

nieposiadająca osobowości prawnej

Symbol PKD           

  1) właściciel

               
Nr identyfikacyjny REGON    

 

2) współwłaściciel             3) użytkownik wieczysty

Nazwa pełna według Krajowego Rejestru Sądowego 

Powiat

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

Gmina

Gmina

dotyczy podatnika będącego osobą fizyczną

              2) korekta deklaracji rocznej od miesiąca  …..………  rok ......………..

Kraj 

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

             4) wygaśnięcie obowiązku podatkowego od miesiąca ...............  rok ...................

Nr lokalu

(niepotrzebne skreslić)DANE PODATNIKA         dotyczy podatnika niebędącego osobą fizyczną

Podatnik (zaznaczyć właściwy kwadrat)

Okoliczności:  (zaznaczyć właściwy kwadrat)

Nr lokalu

Imię matki  Data urodzenia 

B.1. DANE IDENTYFIKACYJNE *     /      DANE PERSONALNE  **

               1)  osoba prawna

symbol rodzaju podstawowej działalności

               2) osoba fizyczna

Forma władania  (zaznaczyć właściwy kwadrat)

  3) jednostka organizacyjna w tym spółka 

MIEJSCE SKŁADANIA DEKLARACJI  (organ właściwy ze względu na miejsce położenia przedmiotów opodatkowania)

za pośrednictwem:

WYDZIAŁU BUDŻETU I PODATKÓW       ul. 30 Stycznia 1, 83-110 Tczew      tel. 58 77 59 335      fax: 58 77 59 411        

Rok

 

A.

Numer identyfikatora podatkowego  (NIP lub PESEL) 
1

      

PREZYDENT MIASTA TCZEWA                Plac Marszałka Józefa Piłsudskiego 1, 83-110 Tczew

DEKLARACJA NA PODATEK ROLNY

Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (j.t.: Dz. U. z 2013 r., poz.1381 ze zm.).

POLA BIAŁE WYPEŁNIA PODATNIK.     WYPEŁNIAĆ NA MASZYNIE, KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE DUŻYMI, DRUKOWANYMI LITERAMI.

Składający:

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

wysokość opodatkowania.

DR - 3

Podstawa prawna:

Termin składania:

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

samoistnymi gruntów, użytkownikami 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. 

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XIII/93/2015                                                                                            

Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 26 listopada 2015 r.
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Lp

.

38.

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

10)

11)

12)

13)

14)

15)

16)

17)

18)

19)

20)

21)

22)

23)

24)

25)

45.

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

IIIb

Przeliczni-  

ki dla           

I okręgu 

podatko-   

wego

1,35

1,65

1,95

II 1,80

IVa

Położenie  (nazwa ulicy) 

42.

Symbol 

użytku 

rolnego i 

klasa użytku 

rolnego            

(np. R I, R IIa, 

R V, itd.)                                                                                                                                                                       

39.

WYKAZ UŻYTKÓW GRUNTOWYCH WEDŁUG MIEJSCA POŁOŻENIA - włącznie ze zwolnionymi

44.

Nr księgi wieczystej albo dane 

identyfikujące zawartą umowę np. najmu, 

użyczenia lub trwałego zarządu

41. 43.

E.

D. 

Forma 

władania 

gruntem 

(skrót nazwy) 

POLA BIAŁE WYPEŁNIA PODATNIK.     WYPEŁNIAĆ NA MASZYNIE, KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE DUŻYMI, DRUKOWANYMI LITERAMI.

1,10

55. GRUNTY ORNE - R

0,80

Podlegające 

przeliczeniu na ha 

przeliczeniowe

Okresy 

opodatko-      

wania      

od  - do   

(np. I-XII;  I-

V)

Powierzchnia gruntu w ha fizycznych - z dokładnością              

do 4-ech miejsc po przecinku 0,0000 ha                                                                                                                                                                

Niepodlegające 

przeliczeniu na ha 

przeliczeniowe

Klasa 

użyt- 

ków  

rolnych

IVb

I

46. 47.

IIIa

OGÓŁEM

Nr działki 

gruntu

40.

Stawka od 1 ha 

fizycznego lub 

przeliczeniowego  

w zł,  gr

 W przypadku większej ilości przedmiotów opodatkowania należy kontynuować na dołączonej do deklaracji 2-giej stronie niniejszego formularza (poz. D), która 

traktowana będzie jako załącznik. 

Powierzchnia gruntu w ha 

fizycznych                                                                                                                                  

(z dokładnością do 4-ech 

miejsc po przecinku 0,0000 

ha)                                                                                             

(w przypadku posiadania 

udziału w gruncie wyliczyć 

ten udział)

Kwota podatku rolnego         

w zł,    gr

Liczba hektarów 

przeliczeniowych                         

(do 4-ech miejsc po 

przecinku 0,0000 ha)

54.50. 52. 53.48. 49. 51.

ŁĄCZNA POWIERZCHNIA GRUNTU  (w ha fizycznych) 

DANE DOTYCZĄCE PRZEDMIOTÓW OPODATKOWANIA        (oprócz zwolnionych ) 
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73. 74. 75. 76. 77.

ha ha ha ha zł

71. GRUNTY ROLNE ZABUDOWANE  -  Br

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

ŁĄCZNA 

POWIERZCHNIA 

GRUNTU ...............................

KWOTA 

PODATKU DO 

ZAPŁATY ***          
(w pełnych złotych)

72. GRUNTY, KTÓRYM NIE MOŻNA USTALIĆ PRZELICZNIKA POWIERZCHNI UŻYTKÓW ROLNYCH

1,95

1,80

56. 57.

1,35

1,65

I

II

1,75

IVb

IIIb

II

IIIa

I

0,80

1,25

1,10IVa

1,45

III

0,20

70. 
GRUNTY POD STAWAMI NIEZARYBIONYMI 

0,20

0,20

1,00

0,75

67. ROWY - W

68. GRUNTY POD STAWAMI ZARYBIONYMI ŁOOSIEM, TROCIĄ, GŁOWACICĄ, PALIĄ, PSTRĄGIEM

Przeliczni-  

ki dla           

I okręgu 

podatko-   

wego

Klasa 

użyt- 

ków  

rolnych

66. UŻYTKI ZIELONE    -  ( łąki trwałe -  Ł  i  pastwiska trwałe - Ps )

III

POLA BIAŁE WYPEŁNIA PODATNIK.     WYPEŁNIAĆ NA MASZYNIE, KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE DUŻYMI, DRUKOWANYMI LITERAMI.

Liczba hektarów 

przeliczeniowych                         

(do 4-ech miejsc po 

przecinku 0,0000 ha)

Stawka od 1 ha 

fizycznego lub 

przeliczeniowego  

w zł,  gr
OGÓŁEM

Niepodlegające 

przeliczeniu na ha 

przeliczeniowe

59.

Okresy 

opodatko-      

wania      

od  - do   

(np. I-XII,         

I-V)

Powierzchnia gruntu w ha fizycznych - z dokładnością              

do 4-ech miejsc po przecinku 0,0000 ha                                                                                                                                                                

61. 64.60. 62. 63.

Kwota podatku rolnego         

w zł,    gr

58.

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

69. GRUNTY POD STAWAMI ZARYBIONYMI INNYMI GATUNKAMI RYB 

Podlegające 

przeliczeniu na ha 

przeliczeniowe

65. SADY - S 

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

1,00

1,00

*** W przypadku, gdy kwota podatku nie przekracza 100 zł, podatek jest płatny jednorazowo w terminie płatności pierwszej raty.
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91. 92. 93. 94. 95.

zł

114.

zł

KWOTA 

ZWOLNIENIA   

(w pełnych 

złotych)

ULGI W PODATKU ROLNYM  

ha ha

0,20

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

108.

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

109.

ha

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

ŁĄCZNA POWIERZCHNIA 

GRUNTU ZWOLNIONEGO

106. 107.

ha ha

ha

102. 103.

Podlegające 

przeliczeniu na ha 

przeliczeniowe

0,20

0,35

Liczba hektarów 

przeliczeniowych                         

- do 4-ech miejsc po 

przecinku 0,0000 ha

78.

Niepodlegające 

przeliczeniu na ha 

przeliczeniowe

Okresy 

opodatko-      

wania      

od  - do   

(np. I-XII,         

I-V)

Powierzchnia gruntu w ha fizycznych - z dokładnością              

do 4-ech miejsc po przecinku 0,0000 ha                                                                                                                                                                

Art. 12 ust. 1 pkt 1 - użytki rolne klasy V, VI i VI z oraz grunty zadrzewione i zakrzewione ustanowione na użytkach rolnych

81. 82.79. 80.

88. UŻYTKI ZIELONE    -  ( łąki trwałe -  Ł  i  pastwiska trwałe - Ps )

V 0,20

110.

VI 0,20

90. GRUNTY ZADRZEWIONE I ZAKRZEWIONE USTANOWIONE NA UŻYTKACH ROLNYCH - Lzr

Kwota zwolnienia                                                     

w zł,    gr

ŁĄCZNA POWIERZCHNIA 

GRUNTU ZWOLNIONEGO

VI 0,15

V 0,35

G.

V

VI

Art. 12 ust. 1 pkt 2 - 13  

OGÓŁEM

89. SADY - S 

87. GRUNTY ORNE - R

Klasa 

użyt- 

ków  

rolnych

Przeliczni-  

ki dla           

I okręgu 

podatko-   

wego

Stawka od 1 ha 

fizycznego lub 

przeliczeniowego  

w zł,  gr

F. ZWOLNIENIA Z PODATKU ROLNEGO

ZWOLNIENIA PRZEDMIOTOWE 

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

Tytuł prawny zwolnienia  - art., 

ust., pkt

105.

86.

POLA BIAŁE WYPEŁNIA PODATNIK.     WYPEŁNIAĆ NA MASZYNIE, KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE DUŻYMI, DRUKOWANYMI LITERAMI.

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

zł

KWOTA 

ZWOLNIENIA                
(w pełnych złotych)

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

Stawka od           

1 ha 

fizycznego lub 

przeliczenio-           

wego  w zł,  gr

Liczba hektarów 

przeliczeniowych                         

- do 4-ech miejsc 

po przecinku 

0,0000 ha

Przeliczni-  

ki dla           

I okręgu 

podatko-   

wego

Okresy 

opodatko-      

wania      

od  - do   

(np. I-XII,         

I-V)

101.

Kwota  zwolnienia  

w zł, gr

104.99.97.

ha

98. 100.96.

Rodzaj ulgi Przepis prawa, z którego wynika ulgaKwota ulgi w zl, gr

111. 112. 113.

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

F.1.

85.83.

OGÓŁEM

Powierzchnia gruntu w ha fizycznych -              z 

dokładnością do 4-ech miejsc po przecinku 

0,0000 ha                                                                                                                                                                

ŁĄCZNA KWOTA ULGI

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

Klasa 

użyt- 

ków  

rolnych

84.

Niepodlegają-     

ce 

przeliczeniu 

na ha 

przeliczenio-   

we

Podlegające 

przeliczeniu 

na ha 

przeliczenio-     

we
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118. 119.

120. 121.

2

3

W przypadku niewpłacenia w obowiązujących terminach i ratach kwoty podatku z poz. 77 lub wpłacenia jej w niepełnej wysokości, niniejsza  deklaracja  stanowi  podstawę 

do wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji  ( Dz.U. z 2014 r. poz. 1619 ze 

zm. ) .                          

PODPIS OSOBY UPRAWNIONEJ LUB UPOWAŻNIONEJ **** DO ZŁOŻENIA DEKLARACJI 

**** Należy dołączyć pełnomocnictwo lub inny dokument z którego wynika umocowanie do podpisywania deklaracji.

116.Data wypełnienia 

dzień-miesiąc-rok

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

H.

115

.
Imię i nazwisko oraz podpis/y osoby/osób uprawnionej/ych **117.

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 użytków rolnych wynikających z ewidencji gruntów i budynków oraz zaliczenia do okręgu podatkowego. 

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

Formularz deklaracji dostępny jest na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Tczewie pod adresem:  www.bip.tczew.pl

Objaśnienia

Podpis/y i pieczątka/i imienna/e osoby lub osób uprawnionej/ych  /

Podpis przyjmującego formularz Data przyjęcia formularza 

ADNOTACJE I UWAGI ORGANU PODATKOWEGO

Obliczony w deklaracji podatek rolny należy wpłacić bez wezwania na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Tczewie  w:  Bank Polska Kasa Opieki S.A. I Oddział Gdańsk 

Nr 47 1240 1242 1111 0010 0225 0976 .     

upoważnionej/ych do złożenia deklaracji *

Pouczenie

Imię i nazwisko osoby sporządzającej deklarację  Nr telefonu, nr faxu, adres e-mail

I.

1   
Identyfikatorem podatkowym zgodnie z ustawą z dnia 13.10.1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników (j.t.: Dz.U. z 2012, poz. 1314 ze zm.) 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.    

Podstawę opodatkowania podatkiem rolnym stanowi:
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1.

2. 

3.

*       ** (niepotrzebne skreslić)

4.

5.

              2) współwłaściciel                         4) współużytkownik wieczysty

               5) posiadacz / współposiadacz samoistny             7) posiadacz zależny                  7) inny

6. * 7. *

8. *

9. ** 10. ** 11. ** 12. ** 13. **

B.2. * / **
14. 15. 16. 17.

18. 19. 20. 21. 22.

23.

Lp

.

24.

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

10)

26.

Pierwsze i drugie imię Imię ojca

Nr działki 

Powierzchnia w ha 

fizycznych                                       
(z dokładnością do 4-ech 

miejsc po przecinku 0,000 

ha)             

ADRES ZAMIESZKANIA

OKOLICZNOŚCI POWODUJĄCE KONIECZNOŚĆ ZŁOŻENIA DEKLARACJI

Miejscowość

 

Nazwisko Imię matki

Powiat

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

samoistnymi lasów, użytkownikami 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:

PREZYDENT MIASTA TCZEWA                Plac Marszałka Józefa Piłsudskiego 1, 83-110 Tczew

dotyczy podatnika będącego osobą fizyczną 

za pośrednictwem:

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

wysokość opodatkowania.

A.

DANE PODATNIKA         dotyczy podatnika niebędącego osobą fizyczną

2) współwłaściciel             3) użytkownik wieczysty   4) współużytkownik wieczysty

 

  nieposiadająca osobowości prawnej

Rok

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

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr  XIII/93/2015                                                                                            

Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 26 listopada 2015 r.

DL - 3

Forma władania  (zaznaczyć właściwy kwadrat)

Województwo

Ulica

     

               1) deklaracja roczna

Nr lokalu 

ADRES SIEDZIBY

Kod pocztowy

             3) powstanie obowiązku podatkowego w trakcie roku podatkowego

             4) wygaśnięcie obowiązku podatkowego od miesiąca .................  rok ...................

WYKAZ WEDŁUG MIEJSCA POŁOŻENIA GRUNTÓW LEŚNYCH  -  WŁĄCZNIE ZE ZWOLNIONYMID. 

Okoliczności: (zaznaczyć właściwy kwadrat)

Nr księgi wieczystej albo dane identyfikujące 

zawartą umowę np. najmu, użyczenia lub 

trwałego zarządu

28.27.25.

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

GminaKraj 

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

Nr domu

Położenie lasu  (nazwa ulicy) 

              W przypadku większej ilości przedmiotów opodatkowania należy sporządzić odrębne zestawienie odpowiadające wzorowi z poz. D

Forma władania  

(skrót nazwy) 

 

               2) korekta deklaracji rocznej od miesiąca .................  rok .....................

Podatnik (zaznaczyć właściwy kwadrat)

Nazwa pełna według Krajowego Rejestru Sądowego 

 1) właściciel

Symbol 

gruntu 

leśnego 

29. 30.

      

Numer identyfikatora podatkowego  (NIP lub PESEL) 
1

              2) osoba fizyczna

DEKLARACJA NA PODATEK LEŚNY

               1) Osoba prawna

MIEJSCE SKŁADANIA DEKLARACJI     (organ właściwy ze względu na miejsce położenia przedmiotów opodatkowania)

WYDZIAŁU BUDŻETU I PODATKÓW       ul. 30 Stycznia 1, 83-110 Tczew      tel. 58 77 59 335      fax: 58 77 59 411        

B.1. DANE IDENTYFIKACYJNE *     /      DANE PERSONALNE  **

6) współposiadacz samoistny
 (np. dzierżawca, najemca itp.)

symbol rodzaju podstawowej działalności

               

Data urodzenia 

  8) współposiadacz zależny  5) posiadacz samoistny

Nr identyfikacyjny REGON    

Podstawa prawna:

B.

C.

Symbol PKD                        

            3) jednostka organizacyjna w tym spółka 
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31. 32. 34.

35. 36. 37. 38.

40. 41. 42.

43.

44. 45.

46.

47.

48. 49. 50. **
*

51. 52.

53. 54.

Imię i nazwisko oraz podpis/y osoby/osób uprawnionej/ych 

.................................. zł

KWOTA PODATKU DO ZAPŁATY ***  ( w pełnych złotych) 

                       ,

Obliczony w deklaracji podatek leśny należy wpłacić bez wezwania na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Tczewie  w:  Bank Polska Kasa Opieki S.A. I Oddział Gdańsk 

Nr 47 1240 1242 1111 0010 0225 0976 .     

b)

*** W przypadku, gdy kwota podatku nie przekracza 100 zł, podatek jest płatny jednorazowo 

LASY WCHODZĄCE W SKŁAD PARKÓW 

W przypadku niewpłacenia w obowiązujących terminach i ratach kwoty podatku z poz. 43 lub wpłacenia jej w niepełnej wysokości, niniejsza  deklaracja  stanowi  podstawę 

do wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji  ( Dz.U. z 2014 r. poz. 1619 ze 

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; 

Pouczenie

Podpis przyjmującego formularz 

ZWOLNIENIA Z PODATKU LEŚNEGO 

     w terminie płatności pierwszej raty.

PRZYRODY

c)

NARODOWYCH 

39.

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

F.

G.

Data wypełnienia Podpis/y i pieczątka/i imienna/e osoby lub osób uprawnionej/ych  /

TYTUŁ PRAWNY ZWOLNIENIA

E. 

Powierzchnia w ha 

fizycznych - z dokładnością 

do 4-ech miejsc po 

przecinku 0,0000 ha

,

33.

LASY WCHODZĄCE W SKŁAD REZERWATÓW 

                       , ,
LASY 

RODZAJ LASU 

a) 

Okresy 

opodatkowania

np. I-XII, IV-XII

**** Należy dołączyć pełnomocnictwo lub inny dokument z którego wynika umocowanie do podpisywania deklaracji.

Powierzchnia w ha 

fizycznych                                                      

- z dokładnością do 4-

ech miejsc po przecinku 

0,0000 ha

    Kwota zwolnienia            

w     zł,   gr

PODPIS OSOBY UPRAWNIONEJ LUB UPOWAŻNIONEJ **** DO ZŁOŻENIA DEKLARACJI 

                       , ,

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

Kwota pdatku leśnego    w zł, gr

    Stawka podatku            

leśnego                  

w zł,  gr

DANE DOTYCZĄCE PRZEDMIOTÓW OPODATKOWANIA NIEPODLEGAJĄCYCH ZWOLNIENIU 

(dzień - miesiąc - rok) upoważnionej/ych do złożenia deklaracji 

(stawka ulega obniżeniu o 50 %)

(stawka ulega obniżeniu o 50 %)

H. ADNOTACJE I UWAGI ORGANU PODATKOWEGO

Imię i nazwisko osoby sporządzającej deklarację  Nr telefonu, nr faxu, adres e-mail

Formularz deklaracji dostępny jest na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Tczewie pod adresem:  www.bip.tczew.pl

ZWOLNIENIA PRZEDMIOTOWE - Art. 7 ust. 1 

 
ZWOLNIENIA PODMIOTOWE - Art. 7 ust. 2 
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Załącznik nr 4 do Uchwały Nr XIII/93/2015

Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 26 listopada 2015 r.

IN-1

Podstawa prawna:

Termin składania:

A. Rodzaj własności, posiadania (zaznaczyć właściwą kratkę)

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

4. Użytkownik wieczysty 5. Współużytk. 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. Użytkownik wieczysty 18. Współużytk. 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 zlożonej informacji 

39.

6. Dzierżawca-Najemca/ Współdzierżawca-Współnajemca

9. Imię ojca, imię matki

8. Data urodzenia (dzień-miesiąc-rok)

10. REGON

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

19. Dzierżawca-Najemca/ Współdzierżawca-Współnajemca

22. Imię ojca, imię matki

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

B.1. DANE IDENTYFIKACYJNE

33. Miejscowość

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

23. REGON

21. Data urodzenia (dzień-miesiąc-rok)

B.2. ADRES ZAMELDOWANIA (na pobyt stały)
28. Województwo

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

(t.j.: Dz.U. z 2014 r., poz. 849 ze zm.).

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

budowlanych, użytkownikami wieczystymi gruntów, posiadaczami nieruchomości lub ich części albo obiektów budowlanych  lub ich części, stanowiących własność Skarbu 

Państwa lub jednostki  samorządu terytorialnego.

B. DANE SKŁADAJĄCEGO INFORMACJĘ Nr karty 

nieruchomości

11. Identyfikator podatkowy - PESEL*

30. Gmina

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 BUDŻETU I PODATKÓW                                                                                                                                                     

                        ul. 30 STYCZNIA 1,  83 - 110 Tczew

Składający:

INFORMACJA O NIERUCHOMOŚCIACH I OBIEKTACH  BUDOWLANYCH                             

DOTYCZĄCA PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI
POLA JASNE WYPEŁNIA PODATNIK

24. Identyfikator podatkowy - PESEL*

1 
Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia 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 użytkowanie niektórych typów infrastruktury przez pojazdy ciężarowe (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.

B.3. ADRES DO KORESPONDENCJI  I NUMER TELEFONU:                                                                

31. Kod pocztowy

27. Kraj

E. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH (ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych - t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 1182 ze zm.)

Prezydent Miasta Tczewa informuje, że przetwarza dane osobowe w celu realizacji ustawy o podatkach i opłatach lokalnych. Możliwe jest również ich przekazywanie innym osobom lub 

podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy przepisów prawa. Dane osobowe mogą być udostępniane w celach innych niż włączenie do zbioru, jeżeli osoby te w sposób wiarygodny 

uzasadnią potrzebę posiadania tych danych, a ich udostępnienie nie naruszy praw i wolności osób, których dane dotyczą.

C. OKOLICZNOŚCI POWODUJĄCE KONIECZNOŚĆ ZŁOŻENIA INFORMACJI

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

59. .......................          59a. .......................

60. ....................... 60a. .......................

61. ........................ 61a. .......................

G. OŚWIADCZENIE I PODPIS SKŁADAJĄCEGO/OSOBY REPREZENTUJĄCEJ SKŁADAJĄCEGO

H.  ADNOTACJE  I UWAGI ORGANU PODATKOWEGO 
69.

1. mieszkalnych 

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

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

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

                                                                                                                                 położenie nieruchomości

44. ..........................................................

F.1. POWIERZCHNIA UŻYTKOWA BUDYNKÓW LUB ICH CZĘŚCI  (*) w tym:

Wyszczególnienie przedmiotów opodatkowania Podstawa opodatkowania

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

F. DANE DOTYCZĄCE PRZEDMIOTÓW OPODATKOWANIA (z wyjątkiem zwolnionych)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2. mieszkalnych lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej 

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

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

3. innych niż mieszkalne związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej 

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

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

67. Data wypełnienia (dzień-miesiąc-rok) 68. Podpis(y) składającego(ych) / osoby reprezentującej składającego

4. związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych, w rozumieniu przepisów o 

działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń (*)

[poz.59,60,61 - w budynku mieszkalnym /poz.59a,60a,61a - w budynku wolnostojącym]

dot. pkt 4a.dot. pkt 4.

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

4a. zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym 

materiałem siewnym (*)

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

5. gospodarczych przeznaczonych wyłącznie na niezarobkowe cele bytowe gospodarstwa 

domowego

3. pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i 

zbiorników sztucznych 65. ..........................................................

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

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

publicznego przez  organizacje pożytku publicznego

* zaznaczyć właściwe

4.niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o którym mowa w ustawie z dnia 9 

października 2015 r. o rewitalizacji (Dz.U.poz. 1777), i położonych na terenach, dla których 

miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę 

mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te 

rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów 

upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa 

budowlanego 66. ..........................................................

Oświadczam, że podane przeze mnie dane są zgodne z prawdą

57. .........................................................

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

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

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

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

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

6. pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności  

pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego

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

F.2 BUDOWLE

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

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

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
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Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XIII/93/2015

Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 26 listopada 2015 r.

IR-1

Podstawa prawna:

Składający:

Termin składania:

A. Rodzaj własności, posiadania (zaznaczyć właściwą kratkę)

1. Właściciel

3. Posiadacz / Współposiadacz(e)

4. Użytkownik wieczysty 5. Współużytk. 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. Użytkownik wieczysty 18. Współużytk. 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 zlożonej informacji 

39.

Prezydent Miasta Tczewa informuje, że przetwarza dane osobowe w celu realizacji ustawy o podatku rolnym. Możliwe jest również ich przekazywanie innym osobom lub podmiotom 

uprawnionym do ich otrzymania na mocy przepisów prawa. Dane osobowe mogą być udostępniane w celach innych niż włączenie do zbioru, jeżeli 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 2012 r., 

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 ZŁOŻENIA INFORMACJI

D. INFORMACJA O PRZEDMIOTACH ZWOLNIONYCH                                                                               
(zgodnie z ustawą o podatku rolnym podać powierzchnię i klasę gruntów zwolnionych)                                              

E. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH (ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych - t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 1182 ze zm.)

30. Gmina 31. Kod pocztowy 32. Poczta

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

24. Identyfikator podatkowy - PESEL*  26. Nr PKD (Dz.U.z 2007 r.Nr 251,poz.1885 ze zm.) 

B.2. ADRES ZAMELDOWANIA (na pobyt stały)
27. Kraj 28. Województwo 29. Powiat

21. Data urodzenia (dzień-miesiąc-rok)

22. Imię ojca, imię matki

9. Imię ojca, imię matki

11. Identyfikator podatkowy - PESEL* 13. Nr PKD (Dz.U.z 2007 r.Nr 251,poz.1885 ze zm.) 

15a. Współwłaściciel (nieprowadzący gospodarstwa w całości)

19. Dzierżawca / Współdzierżawca

15b. Współwłaściciel (prowadzący gospodarstwo w całości)

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

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.

2a. Współwłaściciel (nieprowadzący gospodarstwa w całości)

2b. Współwłaściciel (prowadzący gospodarstwo w całości)

6. Dzierżawca / Współdzierżawca

                    INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU ROLNEGO  

POLA JASNE WYPEŁNIA PODATNIK

Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (t.j.: Dz.U. z 2013 r., poz.1381 ze zm.).

8. Data urodzenia (dzień-miesiąc-rok)

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.

                        ul. 30 STYCZNIA 1,  83 - 110 Tczew

B. DANE SKŁADAJĄCEGO INFORMACJĘ 

A. MIEJSCE SKŁADANIA INFORMACJI  

                        PREZYDENT MIASTA TCZEWA   za pośrednictwem  WYDZIAŁU BUDŻETU I PODATKÓW                                                                                                                                                     

Nr karty 

nieruchomościB.1. DANE IDENTYFIKACYJNE
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F.  DANE DOTYCZĄCE PRZEDMIOTÓW OPODATKOWANIA ( z wyjątkiem zwolnionych)   

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

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

Użytki zielone

własne dzierżawa własne dzierżawa własne dzierżawa

    I

    II

    III

    III a

    III b 

    IV 

    IV a

    IVb

 Razem 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50.

(Suma poz.:                                                           

44, 45, 46, 47, 48 i 49)

    GRUNTY : własne dzierżawa

      Razem 51. 52.

  Powierzchnia gruntów w hektarach fizycznych : 53.

                 (Suma poz.: 50, 51 i 52)

  ULGI 54.

(podać powierzchnię i klasę gruntów objętych ulgą oraz rodzaj udzielonej ulgi) 

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

H.  ADNOTACJE  I UWAGI ORGANU PODATKOWEGO 

57.

   którym nie można ustalić przelicznika powierzchni użytków rolnych 

Oświadczam, że podane przeze mnie dane są zgodne z prawdą

55. Data wypełnienia 56. Podpis(y) składającego(ych) / osoby reprezentującej składającego(ych)

* zaznaczyć właściwe

   pod stawami zarybionymi innymi gatunkami ryb

   pod stawami niezarybionymi

   zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych

   pod stawami zarybionymi : łososiem, trocią, głowacicą, palią i pstrągiem

Grunty orne Sady

   pod rowami

Klasy użytków 

wg ewidencji

   rolne zabudowane

Powierzchnia gruntów w hektarach fizycznych (do 4-ech miejsc po przecinku: 0,0000 ha)

40. Karta nieruchomości Nr ................................

42. Nr KW …………………...….………………
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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. Użytkownik wieczysty 5. Współużytkownik 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. Użytkownik wieczysty 18. Współużytkownik wiecz.

20. Nazwisko i imiona

23. REGON

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

36. Okoliczności  (zaznaczyć właściwą kratkę)

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

Załącznik nr 6 do Uchwały Nr XIII/93/2015

Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 26 listopada 2015 r.

 INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU LEŚNEGO  

19. Dzierżawca / Współdzierżawca(y)

POLA JASNE WYPEŁNIA PODATNIK

A. MIEJSCE SKŁADANIA INFORMACJI  

B. DANE SKŁADAJĄCEGO INFORMACJĘ 

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.

Nr karty 

nieruchomości

21. Data urodzenia (dzień-miesiąc-rok)

9. Imię ojca, imię matki

11. Identyfikator podatkowy -  PESEL *

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

                          ul. 30 STYCZNIA 1,    83 - 110  Tczew 

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

posiadaczami lasów stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego.

12. Identyfikator podatkowy - NIP *

6. Dzierżawca / Współdzierżawca(y)

8. Data urodzenia (dzień-miesiąc-rok)

B.1. DANE IDENTYFIKACYJNE

22. Imię ojca, imię matki

                          PREZYDENT MIASTA TCZEWA  za pośrednictwem  WYDZIAŁU  BUDŻETU I PODATKÓW                      

27. Kraj 28. Województwo

C. OKOLICZNOŚCI POWODUJĄCE KONIECZNOŚĆ ZŁOŻENIA INFORMACJI

25.Identyfikator podatkowy -  NIP*

B.3. ADRES DO KORESPONDENCJI I NUMER TELEFONU:                                                                        

34. Ulica  i  nr domu oraz nr lokalu                

30. Gmina 31. Kod pocztowy

Prezydent Miasta Tczewa informuje, że przetwarza dane osobowe w celu realizacji ustawy o podatku leśnym. Możliwe jest również ich przekazywanie innym osobom lub 

podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy przepisów prawa. Dane osobowe mogą być udostępniane w celach innych niż włączenie do zbioru, jeżeli 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)

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

2012 r., 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- t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 1182 ze zm.)

32. Poczta

33. Miejscowość

35.
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położenie lasu                                                 

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

E.1. Z WYJĄTKIEM ZWOLNIONYCH

G.  OŚWIADCZENIE I PODPIS SKŁADAJĄCEGO/OSOBY REPREZENTUJĄCEJ SKŁADAJĄCEGO 

H.  ADNOTACJE  I UWAGI ORGANU PODATKOWEGO 

47.

E.  DANE DOTYCZĄCE PRZEDMIOTÓW OPODATKOWANIA 

43.

2. Lasy wchodzące w skład 

rezerwatów przyrody 

F.  INFORMACJA O PRZEDMIOTACH ZWOLNIONYCH

* zaznaczyć właściwe

3. Lasy wchodzące w skład 

parków narodowych 

Razem ( poz. 1, 2 i 3 )

44. 

45. Data wypełnienia 46. Podpis(y) składającego(ych)/osoby reprezentującej składającego

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

Oświadczam, że podane przeze mnie dane są zgodne z prawdą

40.Tczew ul. ………………………………….…………………………………………

1. Lasy 

1

Wyszczególnienie
   Powierzchnia  w ha fizycznych                                                                               

(do 4-ech miejsc po przecinku: 0,0000 ha

39. Karta nieruchomości Nr …………....……

2
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Uzasadnienie

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych do
wyłącznej kompetencji Rady Gminy należy określenie wzoru formularzy deklaracji i informacji
niezbędnych do poboru i wymiaru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego.

Zgodnie z art. 9 ust. 5 ustawy z dnia 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy o samorządzie
gminnym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2015 r. poz. 1045) dokonano zmiany treści
zapisu dla gruntów pod wodami, a na podstawie art. 37 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o
rewitalizacji (Dz. U. poz. 1777) wprowadzono nową stawkę podatku od nieruchomości od gruntów
niezabudowanych, objętych obszarem rewitalizacji.

Na podstawie art. 4 ust. 7 ustawy o podatku rolnym dokonano zmiany podstawy opodatkowania
dla gruntów pod stawami oraz ustalono nowe zasady przeliczników dla gruntów zadrzewionych i
zakrzewionych na użytkach rolnych, gruntów pod rowami oraz gruntów rolnych zabudowanych.
Ponadto wprowadzono nowy przelicznik dla użytków rolnych, dla których nie można ustalić
przelicznika.

Zgodnie z art. 4 ust. 3 ustawy o podatku leśnym wykreślono lasy ochronne, dla których stawka
podatku leśnego ulegała obniżeniu o 50%.

W związku z powyższym wszystkie druki deklaracji i informacji zostały dostosowane do
aktualnie obowiązujących przepisów.
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