
Załącznik Nr 4
do uchwały Nr XII/163/2003
Rady Gminy Pawłowice
z dnia 28.11.2003r

ZEZNANIE PODATKOWE – INFORMACJA
O NIERUCHOMOŚCIACH I OBIEKTACH BUDOWLANYCH,GRUNTACH, LASACH

Podstawa prawna – art. 6 ust.6 ustawy z dnia 12.01.1991r o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity
Dz.U. z 2002r .Nr  9 poz.84  z  póź. zm.), art.6a ust.5 ustawy z dnia 15.11.1984r o podatku rolnym ( Dz.U.Nr
94 poz.431 z 1993r z późn..zm.), art.6 ust.2 ustawy o podatku leśnym ( Dz.U.Nr 200 poz.1682)

CZĘŚĆ A

MIEJSCE SKŁADANIA ZEZNANIA

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

CZĘŚĆ B

DANE IDENTYFIKACYJNE I ADRES ZAMIESZKANIA

1. Nazwisko i imię podatnika składającego zeznanie

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

2. Adres zamieszkania

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

3. Adres do korespondencji

.............................................................................................telefon   ........................................

4. PESEL  .......................................................... NIP    .............................................................

5. Imiona rodziców    .................................................................................................................

6. Powstanie obowiązku podatkowego      ................................................................................. .

7.  Data zmiany w nieruchomości             .................................................................................

Wykaz

1) Budynek mieszkalny

a) pomieszczenie w wysokości 1,40 – 2,20 m .................................m2



b) pomieszczenia w wysokości powyżej 2,20 m ..............................m2

2) Budynki pozostałe (murowane, blaszane i drewniane)

a) pomieszczenia w wysokości 1,40 – 2,20 m ...................................m2

b) pomieszczenia w wysokości powyżej 2,20 m ................................m2

3) Budowle lub ich części (wartość)

4) Budynki zajęte na działalność gospodarczą

a) pomieszczenia w wysokości 1,40 – 2,20 m .....................................m2

b) pomieszczenia w wysokości powyżej 2,20 m ..................................m2

5) Budynki zajęte na działalność gospodarczą
        w zakresie obrotu materiałem siewnym      lub

w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych

a) pomieszczenia w wysokości 1,40 – 2,20 m ......................................m2

b) pomieszczenia w wysokości powyżej 2,20 m ...................................m2

6) Grunty ogółem wynikające z ewidencji gruntów
w tym:

a) związane z działalnością gospodarczą.............................................m2

b) pozostałe ogółem ............................................................................ m2

W klasach gruntu

GRUNTY ORNE UŻYTKI ZIELONE INNE

II II Lasy (Ls)

III a III Grunty zadrzewione
i zakrzewione

III b IV Nieużytki (N)

IV a V Drogi (dr)

IV b VI Grunty inne (np. B, Tr, Ba, Bz)

V VI PsZ

VI

VI Rz

CZĘŚĆ C
POSIADANIE NIERUCHOMOŚCI



1. Miejsce położenia nieruchomości ( ulica, nr domu)   ..........................................................
2. Data nabycia nieruchomości    ..............................................................................................
3. Tytuł prawny, Nr księgi wieczystej .......................................................................................

CZĘŚĆ  D

POUCZENIE

1. Złożenie zeznania o posiadanych nieruchomościach jak również informację o zmianach w nieruchomości
jest  obowiązkowe ,  w związku z  tym  podatnik  jest  zobowiązany w terminie  14   dni  licząc  od  dnia
zaistnienia okoliczności  uzasadniających powstanie obowiązku podatkowego :

1. złożyć Organowi Gminy wykaz posiadanych nieruchomości
2. poinformować  Organ Gminy o zaistniałych w posiadanych nieruchomościach zmianach

CZĘŚĆ E

OŚWIADCZENIE I PODPIS PODATNIKA

1. Oświadczam,  że są  mi  znane przepisy Kodeksu  Karno-Skarbowego o odpowiedzialności  za nie
złożenie zeznania podatkowego lub podanie danych niezgodnych z rzeczywistością.

......................................................................
data wypełnienia zeznania

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

        podpis podatnika


