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ucHwAŁA NR xlII l54l2ol5
RADY GMINY CZERMIN

Ż dnla 27listopada 20x5 r'

w sprawie określenia wzoów 
'orńula.zy 

lnformacii i deklaracii podatkowych.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art.40 ust.1 ,41 ust.1 i art.42 ustawy z dnla I marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz' U' z2015l' , poz.1515 z późn. zm,), i ań. 6 ust' 13 ustawy z dnla 12
stycznia 1991 r' o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 20!4 r' , poz.849 z póżn. zm'), art. 6a uŚt'
11 usiawy z dnia 15 listopada 1984 r' o podatku rolnym (Dz' U. z zo13 r., poz.1381 z późn. zm.) i art'
ust' 9 ustawy z dnia 30 paździemika 2002 r' o podótku leśnym (Dz. U z 2ot3 l., poz'465 z późf,. zm.)

określa się Wzór formUlarza
Nr 1 do niniejszej uchwały'

uchwala 6ię? co następuje:

51

(IN-1) informa€ji w sprawje podatku od nieruchomoś€i stanowiący Żałącnik

92

(DN-1) deklaracll na podatek od nieruchomości stanowlący Żałącznikokreśla 5ię Wzór formularz a
Nr 2 do niniejszej uchwały'

53

okleśta się wzór formularŻa (IR-1) inrormacji w sprawie podatku folnego stanowiący Żałącznik
Nr 3 do niniejszej uchwały'

54

określa się wzór formularŻa (DR-1) deklaracji na podatek rolny stanowiący załącznik Nr 4 do niniejszej
uchwat.

5s
okleśla się WŻór formularŻa (IL-1) informacji w spra\Ąje podatku leśnego stanowiący załącznik Nl 5 do
niniejszej uchwały'

66

określa się wzór formularza (DL_1) deklaracji na podatek leśny stanowiący załącznik Nr 6 do ninlejszej

E7

Wykonanie uchwa' powlerŻa slę Wójtowi Gminy czermin.

58

Traci moc uchwała Nr XIII/61/2011 Ródy Gminy czermln Ż dnla
wzoóW formulaży lnfoffnacjl l deklaracji podatkowych'

q9

L,chwała wchodŻlW życie po upływie 14 dnj od dnia ogloszenia
Podkarpackieqo.

12 qrudnia 2011 r' w sprawie określenia

w Dzienniku Urzędowym WojewódŻtwa

WODNIC



l Nunq ldmĘi]kalota Podalkowego skIada.jącego infomację
(NIl lub PESEL

ld'Nuńel telelonu' ' ' ' '' ' ' ' ''

lN-l

ZalqcznikNr t
do Uchł'ty Rady Gminy crcrnin

Nr xut/54ź015 zdnia 2? listopłdr2015 r'

lNFoRMACJA w SPRAWIE PoDATKU oD NIERUcHoMoścl

PodŚtlwspr'Nnl|Ustavazdnia12stycmial9l!.opodalkachiÓplatlcblokalnych(tekstjedn.:Dzu.z2014l''poz'849zezm)'Niniejszaustawa
dokonuF w ułrcsie swojej reeuIacji łdrożenia nBtępującycb dy'Óktyw wspóInot Eulopejskich l)dyfekt'ay 92ll0ó/Ewc z dnia 7 8fudnia l92 I'
ł Śplawie usldowienia łŚpólnych zaad dlanieklórych typów tńnspońu kombinowfu.go towaów między pfuilstłani czlonkomkimi (Dz UŹ wE L
]68 z l7'l2'1992), 2) dyrcktywy ]999/62^VE Pfulańeńfu Eulopejskiego i Rady z dnia l? cz9vca 1999 r. w sprałie pobierUia oplal za uą{ÓwŃie
ni€których lypów inffutrul(|ury pżeż pojżdy cięż&owe (D2. Uż' \Ę L la1 z 2a v '1999') Deo dotyczące ogloszenia alłów prawa Unii Europejskiej.
zomieszczone w niiiejs,ej uslawie - 2 dniem Ułskania PŹ€z RreczposPolilą Pohką czło.kostsa w Unii EuropejŚkiej dotycz4 oglosmia tych ał1óv
v Dzienniku Urzędowym Unii Europ€jskiej - *ldeie specjaln€.
skl'dajłcyj FornulM pren&zony dla osób lizyca'ch będącycb wlaścicieImi nierucnomości lub obieków budowleycb, posiadezMi smojŚtnym'
niemchomości lub obieków budowleych' Uł'tkownikmi wieczystymi g'unów, posiodacmi nierucnoności lub ich części albo obie*tów budowlrych
lub icn części' starowiącyct wl6ność skEbu Panstwa Iub jedlostki s oŹądu t€r}'torialnego
T.rnin skltdani! | w leminie l4 dni od aismienia o*olicaości nających ł?l'a na powslalk bądź \agaśnĘci€ obowiązku podalkowego lub
zaistnioniazd@ńia mając.go łllyw na Ęsokość podattu'
Mi.isce skltdania: wóit cminv czemin wlaściw rc vzel€du namieis@ ooloż€nia oŹedmjotów ooodattowoia'
A.M IEJSCE SKŁADANIA INFoRMACJI

3. wójt Gniny Cz€rmin
AdreŚ : 39-304 czermin l40

B. DANE sKLADAJĄcEco INFoRMACJĘ

B I DANE ]DENTYF]KACY]NE
4' Rodzj wl6.ości, posiadmia (zmaczyć wlłściwą ka&ę)
o l' wlaściciel E 2. łspólwldściciel E !. poŚiadacz smoiŚhy o 4. łspólpÓsiad.cz Ś.noiŚtny o 5' użyt}oMik viecŻysty
B 6' mpóluży&ołnik łieczysty o 7 posiadacz zależny (np. dzi€żawcą naj€nca) E 8 wspÓtposiadacz zo]€hy (np. dzieu awca, najemca)

5' Miejsc€/a Gdres/' Poloż€ni. pmdmiotów opodatkoł ia ore idenł.fikalolł dzialek' budynków' lokali (Uwagaj wyku uje Śię ÓdĘbniÓ dla

ó Numer/y ksĘgi wioczystoj lub óioru/óq dolQnentów ole n@a sądu' B l1órym plowadzona jesl księga wi.czysta lub zbiór doklmentów
(Uwagal wyk@ję 9ię odlębnio dla k'żdej nieruchomości)

9 NUńer PEsFl "/REGoN

B.2 ADRES ZAMIESZKANIA

l5 Numer domu / Nuner lokalu

c' oKoLlczNoscl PowoDUJĄcE KoNlEczNosc zl-ozENlA lNToRMAcJl
19. okolicmości (zmaczyć wlaściw4 kńtkę)

o l infomacia składea Do rM DieNszv B 2' łoiekla uÓŹdnio ŻIoŻonei inlom&ii (w!kuu]

D- DANE DOTYCZACII PRZEDMIOTOW OPODATKOWANIA rz wiatkiem Nolnionvch)

D'l PoWERZCHNIA GRUNToW (Uwasa| wvkazuiemv z dokładnościa do 1 mkw.)
l. związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej' bez

tvzględu na sposób zakwalifikowania \ł ewidencji gruntów
i budvnków

20

2. pod wodami powierŻchniowymi' stojącymi lub wodami
powierzchnioł}mi płynącymi jezior i zbiomików sztucznych



3' pozostale grunty' w tym zajęte na prowadzenie odpłatnej
stafutowej d,,iałalnoŚci poŻ),lku publicaego przel organilacje
Dohtku Dublicareso.

22.

4' niez.budowanych objętych obszarem rewitalizacji' o których
mowa w ustawie z dnia 9 paździ,em*a 2015 r' o rewitalizac.ji
( Dz. U z 2015 r. poz. l'7'l'7\' i połozonych na terenach' dla
kórych ni€jscowy plan zagospodarowania przestrzemego
przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową' us}ugową
albo zabudowę o przeaaczeniu mieszanym obejmującym
wyłącŻnie te rodzaje zabudowy, jeż€li od dnia wejścia w życie
tego planu w odniesieniu do tych guntów upłynął okes 4 lat'

uuuuwl ztsuuutc z PtzEP

D,2 POWIERZCHNIA UZYTKOWA BUDYNKOW LUB ICH CZESCI
l ' mieszkalnych ogółem 23.

_ kondygacjio łfsokości od l,40 do ż,20 m (ulicz'ó 50%powieuchni)
_ kondygacji o łysokości połyże.j2'ż0 m

* Do powiemnni ułtkowej budynku lub jego części należy zalicąÓ powięŹchnię nieŹoną po NeMętŹnej dlugości ścim na *z}Śtkicb
kondygnacjoch' 2 ł!ąlkien powiercnni klatek scnodoqcn oE szybów dźvigowycn. Ża kondygnację uważa się róMież galaże podżieńne. piMie'
sulerenY i Dodd6z. uż!1łose'

2. związalych z prcwadzenien działalności gospodarczęj olŁ od
części bud)łkó\ł mi€szkalnych zajętych na prowadzenie
działalności gospodarcz€j ogółem

_ koidygnacji o łysokości od lJ0 do 2'20 m(alicŻyÓ 50%powiefuhnj)
_ koidygnacji o s}sokości poł}żej 2'20 n

25

3. zajęte na prowadzenie dzialalności gospodarczej w zakesie
obrotu kwalifi kowanym materiałem siewnym ogółem

'kondygn&ji o vysokościod l'40 do 2'20 n (alicżyć 50%powiefuhni)
_ kondygnacJi o w}sokości poqyżej 2'20 ń

26

4' zwiaJAnych z ldzi,elaniem świadczeń zdrowotnych
w rozumienju przepisów o działalności leczniczej 

' 
zajętych

przez podmioty udzielające tych świadczeń
ogó}em

_ tondygndcii o B'ysokości od I .40 do 2.ż0 m (zaliczyć 50% powiorzcnni)

27

_ kondygnacii o w}sokości posyżei 2,20 m

5' pozosta}ych ogółem' w tym zajęt€ na prowadzenie odpłatnej
sratulowej dlialalności poŻylu pub]icznego plzśŻ oĘanizacje
poŹłtku publicznego

- kondyAnacji o Wsokości od l.40 dÓ 2.20 m (z.liczyć 50% połiezchni)

28

_ kondy9acji o *lsokości posrżoj 2'20 m

D.3 BUDOWLE
1. budowle

(waność. o kóEJ mowa w pfuPisacb o poda&eh dochodo*ycb)
29

E. INFORMACJA O PRZEDMIOTACH ZWOLNIONYCH
(po!ać powieizchnię bądź wartośó budołli pżedmiotów Żwolnionych ore p@pis plawa'z jakiogo Rtulu tfslępuje &olnienie)



F. oŚwIADczENIE I PoDPIs sKŁADAJĄcEGo /oSoBY REPREZENTUJĄCEJ sKŁADAJĄCEco
oświ'dcnm.'. nod'nc.1772 mni. din. ś' 7go.lnc 7.rrvda-

32 DataWpelnienia (dzień - miesiąc-lok) 33. Podpis (pieczęó) skladającego / osoby lepEzentują@j

G. ADNOTACJE ORGANU PODATKOWEGO
34 Uwogi orgmu podatkow€go

35' ldeńłfi katotpżyjfo ujqcego fomulau 36 Data i podpis pryjmującego iomulaź

H.DANE wsPoł,wł,AsCTCIELT

ll.

4.Numer NIP

I]I.

l ' Neisko' imię, data Urodrnia

LNmsPESIL

IV,
l' NfuskÓ, imĘJala Urodzoja



l NunrerldenlylikablaPodatkołegosklddłą&go
dek]allcię ( 

^_lP 
lub PESEL)

I)N*I

zllłcŻnikNr 2
do tlch{!ly Rady c ńi!y cz.rmin

Nr xrl'54/ż0l5 zdnił 27listopłdl2015 r.

DEKLARAC.IA NA PoDATEK oD NIERI]CHoMoŚct

Podstawa Prnryn.: t]starva z dl)ia 12 sty.znia l99l t o po dalk ach i oplatacll lok aln ycl' (tekś jedn Dz L) z2o14r,Poz 849.zez ) Niniejszaustawa
dokonuie rv zakrosic swojc.] lcguac]i vdroŹ.'ia ńanęN.]ących dylektyw wĘóhol Ęuiopojskich]l)dyrckyły 92/l06/Ewo 2 dnia 7grudnial9g2 r w
spravie uslmosienia wspólDych zasad dla nickórych ltpół ranspońu konbinovanceo lovatÓw między pańshvamiczlonkołskinli(Dz Lru WD L ]68
z l7l2 1992). 2) dyrcktylvy l999ló2lwE Parlam.ntu Eutopelskicgo i Rady 2 dnia l? caNca 1999 r ł sptawic 

'obicloia 
opłalza U4tkowanie

nickórych tylórv inliastuklury przezpojedt cięzaloqe (Dz UŻ wE L l87 Ż20 07l999 )' D ańe dolycŻące oe loszeń la aklóv platvaUnii Eulolcjskicj'
zamicszą!trc ]v n]nicjsŻej UslNvie Ż diien uŻyskdla pfuŻ RŻeczpospolilą Polską czlonkonwa q Unii Europe]skie] dotycza ogloszcniatych aktów
s Dzienn u UrZędołynr UniiEmpejskjej łydancspecj lne
sld|dają.y| Foanularz pżeznaczony d]a osób prawnyclr' 'iednoŚet orgerizacyjnych orr spólek nienrającyclr osobowości prawnej będ4cych
\Ylrścicielami nieruchomości 1ub obiektólv b dołlanycn' posiadaczmi smroistnymi nieluchonrości lub obiełtów budoł1anych. Uż}łkołnilianri
łiecŻyśyDrigrunlÓv' posiadacuam] nielu.honości lub ich częścialbo obicttów budołhnych lub icl części' st owiącycn wlasnoaó skłbu Paistwalub

'cdn.slł]saoorządu rcryloriainego ore dla osób lizyczńych będących \rspólłIaścicielanilub {spólpo'ldacami Ż osobami prawńy ] bądź z ilnyni
'cdnos&funL orgmi7acyjj1ln! ni.poladaJącynl osobo$ości pra\rnej lub Ż. spólkami nieposiadającyfoi osobo$ości pńwnej, Ż łyjqtkiefo
osób lwolzących rvspólnolę mi.szkaniorYą
Te.nin śUłdrnił: Do:]l stycznia kdŻdego roku podatkołego, wteninie l4 dDiod aistnieni okolicmościmających spl}ĄY na porvslanie b4dź
łygaśrięc]. obowlą2łu nodatkovcgo nLb ?aŃnienjazdarzeń ń1ających {plył ńa {ysokość podatku
]vlicisccsHnd'ni.: wóilo'ni|! cmlnnn {laśclv! z! wzsledu ńa foleisce Dolożcn ia DIŻed m iotów o. od atkorYln ia'

A' MIEJscE sKŁ^DANlA DtrKLARACJI
3. wójt Gminy czermin

Adr€s :39-304 cŻ€rmin l40
B. DANE SKŁADAJĄCEGo DEKLARAcJĘ (ni€potrzebn€ skeślić)

*'dolvczv składa acesodeklatac]c nieb.daceŹoosobańzvcha ł{'dotvc7! składaiaceso Jeklalac]e heJ'Ćeso ośobr li7vĆŻna

B.I DANE IDENTYITIKACYJNE
4 Rodzai skl.daią.c8o doklalacje (Ż&naczyć wlaścnvą katkę)
tr l osobafizvcaatr2 osoba Órawna o] icdnos&a.lpani7a.vina E4 ŚDólk, nień.i'c' o\lbn}vÓściDr'wne]

5 Rodzal wlasności' poŚadinir (zaznaczyó wlaściłą kratkę)

Dl wlaścjcie] tr2 sspóhvlaśc]cicl Q 3' posńdrcŻMmoisrny o 4. łspólposiłd.cŻ sanojśny B 5 Użytkow| ik wieczys ty
Bó wspó]użrn(ownik sicc7YstY o7 DosiadlcŻ za]eżny (nD dz ieżdłca. no ]enrca) o8 \sDólDosiadrcŻzależnv(lro dŻierżawca. naiemca)

ó' Miejs€/a (aóeny) polożflr ia pŹe dn iolÓł opodalłorvan ia ore iden ly I] kalol' dzialek. budynkóB. lÓkli (Uwaea Wykeuje sięodlębnie dla

7. NumerĄ ks]ęgiwieczyśe] ]ub zb ioru/óa dokumcntów oru newa sądu, w któryn plowadzonajestksięgarvieozyśa lub zbióI dokumentóB
(Ułiga wykul e się odlębnie d|a k'dei nicruchońości)

8 NMwatełDał / Nżwńko, pienvsŻe ifoię.dftlgie imię*:

9 Nazwa skóoona* /inrięo|ca' nnięnalki,

l0 ldentllikatol ltEcoNł /Nlnlcr PEsEl.'ł

B.2 ADRES SItrDZIBY* / ADRES ZAMIESZKANIA**

16 Numer donru/ Numer Iokalu

c. oKoLICZNoŚCI PowoDUJAcE KoNIEcZNoŚc Zł,ożFjNlA DEKLARAC'II
20 okol].Znoścl (Zaznaczyć łlaściwą kmtkę)
E l dcklalacja Dadany lok o 2 koEkt deklaracji rożnei
D4 Fvstańie obowrąZku pod lkowego ł lmtcie roku 0

B 3' łl'gaśn]ęcic oborvjvłu podalko\tgo
5 zmiara m]c]sca u ańieszld8 lub siedzibr

D. DANE DOTYCZ \CE Pl(ZEDMIOTOW OPODATKOWANIA (z wyiatkiem zwolnionvch)
Stawka podatku
wynikająca Ż
Uchwaly Rady
Gminy Czelmin

Kwota

wŻ\gl



D.l PoWIERZCHNIA GRUNToW (UwasaI wykazuiemv zdokładnością do l mkw')
1' związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez

względu na sposób zakwalifiko\łania w ewidencji gruntów i
2.t. 22. 23.

2' pod wodami powierzchniowymi Ńającymiiub wodam'
powjerzch njowym i płynącymi j ezior i zbiorników sŻucznych

24.

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

25. 26.

3' pozostałe grunty, w tym zajęte na prowadzenię odpłatnej
slaruloueJ d/lalalno(cj poĄ,lku publlcznego pr7ez organj7dc,e
po4rku publiczn€go

27 2A 29

4' njezabudowanych obiętych obszarem rewitalizacii, o kórych
mowa w ustawie z dnia 9 paŹdziemika 20t5 r' o rewitalizacji
( Dz. U z 20 ] 5 r' poz' l 777), i położonych na t€renach' dla
których miejscowy plan zagospodarowania prz€strz€nn€go
przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową,
usfugową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszłnym
obejmującyn wyłącŻnie te rodzaje Żabudowy,jeŹeli od dnia
wejścja w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntó\ł
Upłynął okres 4 lat' a w tym czasie ni€ zakończono budowy
zgodnie z prz€pisami prawa budowlanego

10. ł 32.

D.2 POW]ERZCHNIA UZYTKOWA BUDYNKOW LUB ICH CZESC] (.)
]. mi€szkalnych ogółem 33. 34. 35.

'kond'gnacjiołysokościod l'40 do 2'20 m (zaliczyć 50% połielzchni)

' kond'gńacji o rvysokości powyżej 2,20 m

36

i Do porłictzcbnluŻytko'ej budynku lubjegoczęści należy znl iczyć p owieu ch n ię n ieu on ą Po łewnęlŹnej dlugościścim na wszyśkich
kon dygn acJ ach' z łrjąt kiem p ow ieŹchn i k latek s ch odowych orM szybów dźwigowych. za l@ndygn ację lwóża s ię równ icż garaŻc po dzicnlc' niwń ie,
sutcrenv j DoddĄza uŻltkowe

2. ' związ'anych z prcwadŻen iem działa]ności gospodarc7śj oruz od
części budynków mieszkalnycb zajętych na prowadzenie
dzialalności gospodarczej ogołem'

'kondygnacjiołlsokościod l,40do2'20m(zaliczyć50%połierzchńi

_kondvsńacjioł!so*ośc] Dowvżei2.20m

39 40 41

3' zajęte na prowadzenie dŻiałalności gospodarczej w zak€sie
obrotu kwalifi kowanym materiałem siewnym ogółem,

_ ko.dygnacj]o wysokościod l J0 do 2,20 m (Żaliczyó 50% powierzchni

' kondygnac]i o's]rsokości powyżei 2'20 m

42 43 44

4. związanycb z udzielaniem świadczeń zdrowotnych
w rozumieniu przepisów o dzialalności leczniczej , zajętych
przez podmioty udzielające lych świadczeń
ogółem,

_kondyenmjiołysokościod l,40do2.20ń(Żallczyć50%połielehni

_kondygnacjiowysokoścl po yŻej2,20m

45 46 47.



5' pozostałych ogółem, w tym zajęte na prowadzenie odpłatnej
slatuLowei d,/ialalności po44ku public/nego PrZel oĘ|rliŻację
poż},tku pubUcznego

_ kondycnacji o wysokości od l'40 do 2'20 m (zaliczyć 50%povierzcnni)

_ kondygnac]i o }ysokości powyżej 220 m

48. 49 50

D.] BUDOWLE
l budowle

(waność. o klórej mowa w pEpisach o poda&ach docnodo$ych)
5l 52. s3.

tr. LACZNA KWOTA PODATKU

sumakwotzkol D (naleŹy zaokrąg]ió do pełnycb złotych)
54.

F. INFORMACJA O PRZEDMIOTACH ZWOLNIONYCH
(podać powieahnię bądż wańośÓ bUdoNIi predmiotóB ryolniolych orep@pis p'awa - z jakiego t',tulu łaśępuje ryolnięoie)

G. oswIADczENlE I PoDPIs sKŁADAJĄctrco / osoBY REPRtrZENTUJĄCtrJ sKŁADAJĄcEco
oświldcaD.żenodlneńŹeŻenńi.d'ń.ŚaŻpodn.żbr'ada-

52 lnię

54' Data*5lelnienia (dzień nriesioc- rok) 55. Podpis (pięczęć) skladającego / osoby B'r*.ntującej

H. ADNOTACJE ORGANU PODATKOWEGO
56. Uwagi orsdN podatkoweso

57 ldenlyfi kator pzyjmu]ącego fdmulaE 5 8' Data i podpis pżyjfoującego fofuulaz

*) Poucz€nie:
].w przypadku niewpłacenia w obowiązujących t€rminacb i ratach kwoty podatku z poz' 3 lub wpłacenia
.jej w niepełnej wysokości, niniejsza deklaracja stanowi podstawę do \ł}stawienia t}tufu wykona'wcze8o'
zgodnie Ż przepisami usta\ły z dnia l7 czelwca |966 r' o postępowaniu egzekucyjnym w administracji
(tekstjedn': Dz. U. z 2012 t''poz.l0l5 zpóźn. zl']'')'

2'W przypadku gdy kwota podatlu nie przekJacza 100 zł' podatek jest płatny jednorazowo w terminie
płatności pierwszej raty'

3 'Raty podalku należy wpłacać na rachunek bankowy:
Cmina Czermin
39-304 Czcrmin 140
Bs Mielec o/Czernin Nr 55 9183 1028 2005 5000 50ó3 0002



Załącznik Nr ido deklaracji
w sprawie podatku od nięruchomości

ZN-I

l .wYKAZ NlBRUCHoMośd PoDLEGAJĄCYCH oPoDATKowANIU PoDATKIEM oD
NlERUcHoMoŚcl

I. GRUNTY

Nr księgi wieczyst€j |ub zbioru
dol(um€ntóiY

PoIoż€nie Powie.zchnia uż'tkowa

3.BTJDOWI,E

lI' wYKAZ NrERUcHoMoścI PoDLEGAJĄcYcH ZwoLNlENlU Z PoDATKU oD
NIERUcHoMoŚcI
1. GRUNTY

Nr księgiwieĆzyste lUb
Żbior dok menlów

Nr dŻi'Iki Tytuł prawny

2.8(IDYNKI

Nr księgi wieczystej lub
zbioru dokUmenfów

Nr dzialki Tytuł prawny Powierzchni



2.BTJDYNKI

Nr księgi tYicczystcj lub zbioru
dokull|entów

Polożenie Powierzchnia użyikowa

3.BUDOWLE

dat5 i podpis podatnika/p€łnonocnika



I ' Numer ldentyfikacji Podatkowej składającego ilfom&ję z1llcznikNr 3
do Uchwaly Bady Gniny w Cmrninie

Nrxllv5420l5 zdnia 27listopad' Ż0l5 i

IR-1 INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU ROLNEGO

Podstawo p6wa: Usuwa z dńia 15 lislopada 1984 !' o poda&u rolnym (D2' U. z 2013 I' poz l38l ż2al4 r paz.. 40 olŁ z 2015 j. Poz. l04s 
' 
e zn')

skladający: Fomulaż p*aacDny dla osób lizycznycb będących łlŃcicielani Enntów, posiadaczei sanoislryni eruntów, u4,tkołńikańi
wieczystymi gruntóu poŚiad&Żańi grunlół na podŚavio umoBl załaJt€j sbsołnie dÓ pŹepisół o ubezpiec&ńiu społecaym rolnikół oIż
posiadaaani 9un1óv sleowiących wł6ność sk&bu Państła lubjednoŚ&i smożądu terytoialńcgo
Tefuin sklad&ia: w lerninie l4 dni od zaistnienia okolicmościmająoych *Tlyw Óa powstdie, bądź qlgaśnięci€ obo\łiązku podatkowego lub

zaislnienja zdeeń nających wpbt na ł1sokość podatku'
Micisco stladoia wóit cminv curnin w]aściw z€ łzslędu na nieisce Dol

A. MID.ISCE SKŁADAMA INFoRMACJI
3. wójt Gniny czermin

Adr€s : 39-304 czernin l40
B' DANE sKŁADAJĄcEGo INFoRMACJĘ

B. 1 DANE IDENTYFIKACYJNE
4 RodŻaj wł6ności. posiadfuia (enaczyó wlaściBą klattę)

o l ' wlŃciciol, o 2. wspóhvlaścicioI (nięplowadzący gospodmtła w całości), o 3. łspólł]aściciel (prowa&ący gospodestrło

wcalości), o 4. losiadacz seoistny, o 5' wspólposiadacz smoislny' E 6. uzy&oMik łieczysty. E ?' wspóluż'łkowik wieczysty'

o 8. posiadacz zależÓy (np' dżieźałca). o 9' łspólposiadacz uLżry (np dzieiaw.n)

5 Mńjsc'a (adEvy) polożenia pftdmiolów opodalkoweia ore identyfikatoży dzialek (Uwaga! wykżuje Śię odĘbÓie dla kaŻdej

ó NUneIł księgi wieczyslej lub zbiolu/ół dokunentów orż nda sądu, w klórym plowadŻona jes1księga wieczysta lub zbiór dokumenlół
(l]waeaj Wykżuje się odrębnie dla każdej nieruchomości)

7 Newisko' pioNszo imię, drugjo imię

9 Nunor PESEURECON

B-2 ADRFS ZAMTF,SZKANTA

ls Numordomu/ Nun.r lokalu

c. oKoLIcZNoscI PowoDUJAcE KoNIEcZNosC ZŁoZENIA INroRMAcJI
L9' okoliczności (MacŻyó vlaściłą kfaltę)

o l ' infomacja skladea po ru pioqszy na d y rok 0 2. korekta upltdńio zlożobej infom&Ji



D. DANE DoTYCZACE PRZEDMIoToW oPoDATKowAN|A (wlącznie ze zwolnionymi)
K]asy uż},tków wynikając€ z
ewidencjigruntów i
budvnków

Powierzcbnia sruntu w hektarach fizvcznvch

I

II
IIIa

tb

IVa
M

VI

SEdy
I

II
rrla
ITTb

tvb

VI
VIz

(lłlj trłlle, p$tłiska tn''le:
łDjsłćwl!ścine)

I

t
rv

a) zarybion. lososi9n' łocią'
slowacica. Drlia i Dstasieto
b) zarybione inDymi gatunk.ńiryb
niżv loz' a] grunty pod sras.mi

Grunty rolne zabndowan.

Gr!nty zadrz€$'ion€ i z'krzcwiotrc
ol użvlk.ch roł'Y.h

Razem



E. INToRMACJA o UŻYTKACH RoLl{YcH PoŁoZoNYcH NA TERENIE INNYCH
GMIN (MIAST) RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ

(podać neę g'niny' powiĄ Nojowództwo oE odzj' klsę i powielehnię ua1łół 
'olnych 

)

F. INFORMACJA O PRZEDMIOTACH ZWOLMONYCH
(pÓdŃ fudaj. kl8ę i poqie'zchnię gruntów zwolnio.yoh o@ pfupis pńła zja&ieeo ł1ulu s1stępuj€ aolni€nie)

G. oŚwIADczENIE I PoDPIs sKŁADAJĄcEGo / osoBY REPREZENTUJĄCEJ

23 PodDis (lub Diec4Ó) skladaiącogo / osoby reprcZnfują.ej Śkład.jącego22. Dala wypelni.nia (dzi€ń - misiąc - rok)

H. ADNOTACJE ORGANU PODATKOWEGO

25 ldentyfikalorpŹyjnującego fÓmulau 2ó' Daia ipodpis pEyjnują*go fomuld

I. DANEwsPoŁwŁAscIcIELI

2' Imię oica, imię matki

5. Adres zamieszkania

1 . Nazwisko, imię

2. Imię ojca, imię matki

3. Numer PESEL 4. Numer NIP

5. Adres zamieszkania



l NUmet ldonlylikac]i Podatkos'ej skladająGeo dekleacię
do Uchw{ly RldyGminyw cŻerńinie
Nrxllt/5'l/2015 z dni! 2l lislopidł2015

I)R_1 DEKI,ARAC,IA NA PODATEK ROLNY

Podstarvaprałna Ustaqazdnia l5lislopada I98'l r o poda&u lolnym (Dz u z20\3l paz l38lz20l4r poz'.40orżz2aI5I' poz. l0'15 rc7i)
skladąący Forńularz ltczńaczony dla osób ptavnych'.jednośek oĘmizacyjnych olu spólek nie mających osobolvościpBvlcj będących

rvlaścicielann grunLów' posiadaczami samoistnymigruntórł' !ż'łkownjkmi łieczystynri gn rtół. poji.dacańl grunńw
slmoNiącyclr *'l6ność skalbu PańsxY! Iubjedńostkisamożądu tcr},lotialnego orŹ dIaosób fizycznych będqcych łspólłldcicielani
lubwspó]posiadaczafoizosobańjprałnyni,bądźzinnymijednostk niorganizacyjnyniDieposiadającyńiosoboiośclpBwn.jlubze
'pJlL(ml nlepUshJą]a\)ml osobo{o'cl p'aq rJ

Temrin skladania: Do I5 slyczni! każdego oku podalkorvcco] w tcminic l'1dni od zaishienia okoljczrościnrajĘcych łplyw na powsLMie' bądż
rvygŃniqcie obowiazku podatkovcgo lub zaistnieniazdaftń mających łp]yv na wysokość podalku'

Lesceskladdl! wóncńjnvcz.'nin właściłv zc lvzs|edu na nlieisce lolożenia eruntów

A. MIEJSCE SKŁADANIA DEKLARACJI
]. wójt Gminy Czermin

Adr€s: 39_304 Czermin 140

B' DANE SKLADAJĄCEGO DEKLARĄCJĘ (niepotrzebne skeśljć)
* dotvczv sUadai{ceso dekl ** dorlczv skladaraccso dcklatacic b.darcso os

8.1 DANE IDENTYFIKACYJNE
,1 Rodzai skladal?cego de*leację (2onacz!Ó {laścŃąkraBo)

u 1 osoba fiaczna tr 2 osoba Drawa tr ]. iednosrka oHn'evina o 4 sDólka nie maiacaosobowości Drarvncr
5 Rodzaj qlashości' posldmia (ŻuńacŻ'ó lIściwą kta&9)

O l aściciel ' E 2 ws'ólwlaściciol (I ieprorład zący gospodm tła w c alości)' tr ] \$półYlaściciel (prc]radzący gospodaŃ\o
łcalości). o4 posiadacz samoislny. E 5 wspólposiadacz samoistny' o 6 uż}( kołn ik ]v ieczysty

07 Npólużt(koBnik Nieczyst'' o8 posiadaczzależny(Ip dzierżawca)' tr 9 wspólPosiadacz zaleŻny (np' dzierż1wca)

6 Miejsoe/a Gdre'y) po]ożflria pŹedmiotów opodatkowmia olr ideniyfikatolł działe( ( Ułaga wyk zuje się odEbnle dla kazdej

ol' załą€znjk nr l

7' Nunrer/y lśięgi wieczyŚej lub zbioru/ów dotunentórv oaznewa sądu, ł klóryń porvadzonajest k$ęga Wleczysla lub znlót dokuncntÓv
(Ułaga WYkuuie się odrębnie dla kudei nieruchoności)

8. Nes!pelna* /NŁłńko, pleńvsze ińię, drugie imięłł

o Nuua śkr.lonJ' miloj.a imięma i

I0 ldentyfikalol REGoN1/ Nuner PESEL|ł

B.2 ADRES SIEDZIBY* / ADRES ZAMIESZKANIA*'1'

ló Nunet donu / Numer lokalu

c. oKoLIcZNoŚcI PowoDIJ.'AcE KoNInczNoŚc zł,ożnNIA DEKLARAc.II
20' okolicŻności (runacz'ć wlaścivąkralłe)

E t aeklancrr,ocaa B 2 korekta dckldacji ioczlcj



D. DANE DoTYCzAcE PRZEDMIoToW oPoDATKowANIA (wtącznie ze zwolnionymi)

Klasy
uż)tków
wynikające
z ewidencji

8runtów
i budynków

Powierzchnia gnrntu w hektarach fizvcznych

Liczba hektarów Stawka

(przeliczenio
wego lub
fizycarego)
w zł' Er

podatku
rclnego
w zł' gr

ogółem

Niepod1egające

hektary

Pod1egające
przeliczeniu na
hektary

t
II

IIIt
IITb

IVa
I

VI
Ylz
Sady

I

II

IIIa

Ib

M

VI
Ylz

I

tt
I



Razen
( bez

E. INFoRMACJA o UZYTKACH RoLNYCH PoŁozoNYcH NA TERENIE INNYCII GMIN
(MIAST) RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ

(podać ńewę gńiny' powia! vojewództwo or4 
'odzaj' 

kl6ę i powieŹchnĘ użrtków rolnych )

F. INFORMACJA O PRZEDMIOTACH ZWOLNIONYCH
(podać rodŻaj, kl6ę i powieŹchnię gruńtół Żwolniońych orżpftpis prawa zjałiego t}'tulu {aśęNje zwolnknie)

H. ł,ACZNA KwoTA PoDATKII
Kwotł podatku

Różn ica kwot 2 D - lj (n a] 9ży z@krągli Ó do p elnycn /otych' w len sposób' że koń cówki LTol {anosząc€ mni€j n iż 5 0 groszy

Donriia sie. a końcówki kwot wnoszace 50 i wiocei łos4 lodwższa się do Delnvch zlotvch )

G. ULGI W PODATKU ROLN\M OD GRUNTOW
1' z tltułu nabycia lub obięcia w zaeospodarowanie sruntów
2. inwestycyine
3. eórskie
4. innę
Ra"em

I. oswIADcZENIE I PoDPIs sKŁADAJĄcEGo / osoBY REPREZENTUJĄCEJ
SKŁADAJĄCEGo

żc Dodane Dż.ze mnic dane 5a zodne z

23' Data łfpelÓienia (dzień ńieŚiąc ńk) 24' Podpis (piec4ó) składajątgo / osoby reprezenlująŃj składahcegÓ

J. ADNOTACJE ORGANU PODATKOWEGO
2l UwaEi orsmu podatkoweso

25 ldeut}fi kator pzyinująFgo fomult 26.Dah i podpis puyjmuj4cego fomule

1



*) Pouczenie:
1. W prz1padku niewpłacęnia w obowiązujących terminach i ratach kwoty podatku z poz' 3

lub rłpłacenia jej w niepełnej wysokości, niniejsza deklaracja stanowi podstawę do
wystawienia tyfułu wykonawcŻego, zgodnie z pzepisami ustawy z dnia l 7 czerwca 1 966 I.

o postępowaniu egzeL_ucyjn1m w administracji (tękstjedn.: Dz. U' z 201'2 r.'poz. l0l5
z późn. z]1.).

2. W prąpadku gdy kwota podatku nie pŹekacza 100 zł, podatek jest płatny jednorazo\ło
w terminie płatności pielwszej raty'

3 . Raty podatku należy wpłacaó na Iachurrek banko\ły:
Gmina Czermin
39-304 Czermin 140
BS Mielec O/Czermin Nr 55 9183 1028 2005 5000 5063 0002



ZR-I
Zalącznik Nr 1 do deklaracji
w sprawie podatku rolnego

I .wYKAz NIERUcHoMoscI PoDLEGAJĄCYCE oPoDATKowANIU
PODATKIEM ROLNYM

I 'wYKAz NIERUcHoMoŚcI PoDLEGAJĄCYCH ZWoLNIENIU z PoDATKU
ROLNEGO

Nr księgi wieczystej
lub zbioru
dokumentów

Nr dzialki Tytul prawny Położ€ni€ Powierzchnia

Nr księgi wieczystej
lub zbioru
dokumentów

Nr dzialki Tytuł prawny Położenie PowierŻchnia



l ' Numd ld.nł.fik.tora i Podalkow€go skladającego inlonację
( NIP lub PESEL)

2. Nr telefonu
le ni

IL-1

zalącŻnik Nr 5
do U.hwały R'dy Gminy cErmin

Nr XUI/54/2015 z dnia 27 listopada20lS r.

INFoRMACJA w SPRAWIE PoDATKU LEŚNEGo

Podslawa pnwna: Ustawa z dnja 30 paźdŻi9mika 2002 r' o podatku l€śnym (jednolity tekst Dz' U z 2ol3 r', poz' 465 ż późn' m').
składający] FomulaŹ pEnacbny dlo osób fizyoaycn Ędqcych właścicielmi lsów, posiadaczmi smoistn)mi lsół, użykomikmi

łieczyŚtyni lóół. posiadacżmi lsóv stdowiących wlNność sktrbu Państwa lub jędnoslki smou ądu ter}torialnego'
TemiD składmia: w temini€ 14 dni Ód żisbieni9 okolicbości ma.jących ł!!yw na powteie, bądż sygaśnięcie obosiązlo poda&ołego

llb 2iŚbtenia zdeeń mających wplył na $ysotośÓ podatla
MieiŚce sklMfuia: wóil cnińY cćdin wlŃciłyŻe wŻsledu ra nieisce Dolożenia l6u'
A. MrEJscE SKŁADAN|A INFoRMACJI

3 wójt Gniny czermin
Adres : 39-304Czermin 140

B. DANE SKLADAJACECO INFORMACJE
B.I DANEIDENTYFIKACYJNE

4 Rodaj łldności. posiadmia (zdn&Żyć wlaściłą kńtkę)
g 1'wleścicićl E 2'spółwlściciel E 3. posiadacz sdoistry o 4' *pólpÓsiada.z samoistńy o 5 użyt}owńik wieczysty
o 6' wspóluż}łkownik łieczysty E ?' posiadacz zależny (np. dzieżałca) o 8. wpólpoŚiadacz z.teżny (Óp' dżierżawca)

5 ' Mieisce/a (adreVy) DołoŻenia lóu orŁ identylikatorł dzialok (Ułaga! wy*uuie si9 od!ębnio dla k6żdei nkruchoności)

ó' Numerł lsięgi wieczyŚrej lub zbioru/ów dokumenńw Ófu n@a sądu. ł ttó.}m ploładDna joŚt ksęga wiecŻysla lub Żbiór dobm.ntów
(Uwaga| wy*duie się odrębnie dla każdej ni.ruchoności)

7. Naeisko' pieNsze imię' drugie imię

9' Nuńer PEsEUREcoN

8.2 ADRf,S ZAMItrSZKANIA
l0 Kraj

c. oKoLIczNosCI PowoDUJĄcE KoNlEczN NTA TNRORMAC.II

l9. okolicżÓÓści (MacŻyć qlaściwą kratk'

E l lnLmacia Śkl2dmań. r'ńieNŚ7v na d ! rok o2 koEkta



D, DANE DOTYCZACE PRZEDMIOTOW OPODATKOWANIA
DI Z WYJATKIF,M ZWOI-N]ONYCH

Powierzchnia w hektarach fizycznych

l ' Lasy wchodzące w skład ręzerwatów
nr7,rrodv i narków narodowvch

2. Lasy Pozostałe (niewymienione
ww. 1)

3. Razem (w. 1 2)

E. INFORMACJA O PRZEDMIOTACH ZWOLNIONYCH
(!odaÓ połielehnię ldu zwolnioneeo ore pŹepis prawó'zjałiego t'tułu vystępuje aolnienie)

F. osWADczENIE I PoDPIs SKŁADAJĄCEGo /osoBY REPREZDNTUJĄCEJ sKŁADAJĄcEGo
ośłi'dcam. ż. Dod'n. oż.z. nnic danc Ś. zeodn. z Drawd.'

22' Data wypelnienia (dzień - mięsiąc - mk) tl'Podp>lpie!Ząl)kl&bńtego osobyrp.talUi4cqsr]ŻddiąceBo

G. ADNOTACJE ORGANU PODATKOWEGO
24 Ułagi olgmu podatkowego

25 lderlyntatorpŹyjnującego lomulaŹ 26 Data i podpis pŹyjmująceeo lo'mulM

II. DANE wsPÓŁwŁAścIcmLI
I

3' Nmł PESEL 4.NumerNIP

II,

] NMĆr PESEL



l' Nuńerlden1y6kalońPodatkÓłegÓ składającego
dekle ję(NlP lub PESEL)

Za|ącznikNr 6
do Uchw.ly Rrdy Gminy Czermin

Nr xIIl,/54/2015 z dnia listopłd.2015 r.

DI,-1 DEKLARACJA NA PoDATE'K LEŚNY

Podstała prawa: Uśava z dnia 30pożdziemikaż00żI opoda&uleśnym(jednlolitytekst]Dz'Uz20]3r',poz'465zpóźn.ń')
skladający: FormuIM pŹeaaczony dla osób prawnycn,jednostekorganiacyjnych ore spółek nie mających osobołości p.awnej będących

włśoicielani lsów. posildaczmi samoistnymi ldów, użytkołńi*ańi wiecżyśymi 16ół. posiadacanil6óv sl owiącycn
wl6nośÓ skdbu Państwa lubjcdnosd<i sanoŹądu ler}torialnego orŁ dlaosób nz}cznycn będących wspćłwlścioielami lub
wspólposiadaczmi z osobmi prawn'mi' bądź z imymi jednostkani org iucyjnymi nieposiadaJąoymiosobowości praqńej lub z
spo]lmi nlepo"ioddJąrymi o"oboqo"c' plawnej

Temrin składeia: Do dnia l5 srycmia każdego roku podatkołego: ł teminie 14 dni od żistńieÓia okolicŻÓości ńających wplyq na
połsleie, bądź $lgaśnięcie obowiązku podatkowego Iub zaislnieniazdeeń mających łplył na wysokość podatku.

Mieisce skład ia: wóil cminv cz€.nin wlościw ze wzsledu na mieisce Dolożenia l6u'
A. MIEJSCE SKŁADANIA DEKLARACJI

3. wójt Gminy Czernin
Adres : 39-304 Czernin r40

B. DANB sKŁADAJĄcEGo DEKLARACJĘ (niepolŹebne sk!€śliÓ)
* dotvcłskładaierp. dełl'eie nje bedaĆe!Ó ÓŚÓM firycma ** dóŃd^ śkłŻdliaĆee. de*l2raĆie bedaceso Óśoba fi?vcma

B, ] DANE IDENTYFIKACYJNE
4' Rodzaj skladającegÓ deklMcję (zaaczyć wlościwą kmtkę)

o l'osobafiŻychao 2'osob.prawna o 3'jednoŚtk olgfuizacyjna o 4' spóltanie mająca osobowościpńMej

5 Rodzaj wl6ności, posiadeia (@acąć wlaściłą łratłę)
o l ' wlściciel E 2. łspółvlaścici€l E ] posiadacz samoistly E4. łspólposiadacz sanoishy E 5 użlkownik łieczysly
0 5' wspólużlkownik wi€czysty tr 6 posiadacz ależny (np dzieżawca) o 7. Nspólposiadacz zależny (np dzGrżwca)

ó. MieJ s ce/a (ad res/y) położeni a lsu olaz i dentyfikatoÓ dzialek (Ułaga ] wykuuj e s ię o dlębnie d la ked€j n ieruchomości)

7' Numerł księgi wieczystej lub zbiolu/ów dokumentów orM nała sądu' ł kórym prowadzona j€sl księga wieczysta lub zbiót dokxmentów
(UwaBa| wykMuje sĘ odĘbnie dIa każdei nięruchomości)

8 Na a pelnał / N@isko' piefrszo imię'drugie inię*'

9 Newa strócona* /Imię ojca' inięma&i

l0 ldenluikabl REGoNł / Ntrmer PF.sEl '* 
*

B.2 ADREs sIEDzIBYł / ADRES zAMIEszKANrA**
ll Knj

c. oKoLIcZNosCI PowoDUJACE KoNIECzNosC zŁozENIA DEKLARACJI
20' okolicaości (aaczyÓ wlaściwą kńtkd

tr 2. koFkra dekleacji rocznej



D. DANf, DoTYczAcE PRzEDMIoTÓw oPoDATKowANIA
D.t WYJATKIEM ZWOLNIONYCH

wyszczególni€nie bektamch
fizycznych

Stawka
podatku

(0,220 n1

drewna)

Podatek w zł, gr
(rubr.2x rubr.3)

'I
1 . Lasy Wchodzące w skład rezerwatów

DrŻvmdv i oarków narodowvch

3

2. Lasy pozostał€ (niewyrnienion€

3. ' Razem (w' l-2) należy aoką81ać do pęłnych złotych

E. INFORMAC.IA O PRZEDMIOTACH ZWOLNIONYCH OD PODATKU LESNEGO
(podać powieŹch.ię oI.iÓnego I6u oIM pfupis plawa - z jakieeo lylulu v'stępuje olnieÓie)

l . Lasy z drzewostanem w wieku do 40 lat, podać rok posadzenia ( samosieMr)
v

2. Lasy wpisane indywidualnie do rejestru zab)'tków

3. Użłaki ekologiczne

4. Inne zwolnienia od podatku leśnego

c).
F' oswIADCzENIE I PoDPIs sKŁADAJĄcEGo /osoBY REPREZENTUJĄCEJ sKŁADAJĄcEGo

oświ'd.żm. 
'. 

md'nż nŹ.7. mnie d'n. Ś' 7codn.7 nrn*d'.
2l' Imję

23' Data wypelnienia (dziÓń - mi€siąc - mk) 2ł Podpis (pi@ad) skhdljąego / osoby t.'rcz.ilqą@j Śkładljąo.go

G. ADNOTACJE ORGANU PODATKOWEGO
25. Uvasi orsdu Dodatko*eeo

26 ldentyfi katorPŹyjmującego IonulM 2? Data i Podpis pŹyjnując€go fomuI z

*) Pouczenie:
1' w prą?adku niewpłacenia w obowiązujących terminach i ratach kwoty podatku z poz' 3 ]ub wpłaceniajej
w niep€hEj wysokości' niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia b4ułu wykonawczego, zgodnie
z przepisami ustawy z dni a 17 czorvrca 1966 t ' o postępowaniu egzekucyjnym w administfacj i
(tekstjedn.|Dz' U. z2012 t',poz' 1015 z późn. z]].'l')'

2. w przpedku gdy kwota podatku nie przekacza 100 zł' podatęk jest płatnyjednorazowo w terminie płatności
pierwszej raty.

3' Raty podatku należy \łpłacać na rachunek bankowy:
Gnina Czermin
39-304 Czernin 140
Bs Miel€c o/czermin Nr 55 9t83 l028 2005 5000 50ó3 0002


