
,

uC HW ALA NrXXXVII/327/2013

Rady Gminy Sobków

z dnia 28 listopada 2013 r.

w sprawie zmiany uchwały 'w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji i informacji
w sprawie podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8, artAO ust. l oraz artA2 ust. 1 i2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r.poz.594 z późno zm.) w związku z art. 6a ust.11
ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2006r. Nr 136, poz. 969,
z późno zm.), art.6 ust. 13 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity:
Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613, z późno zm.) i art. 6 ust. 9 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku
leśnym (Dz. U. z 2002 r. Nr 200, poz. 1682, z późno zm.) Rada Gminy Sobków uchwala ,co następuje:

SI
W uchwale Nr XIl/l 41/20 11 Rady Gminy w Sobkowie z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie określenia

wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych zmianie ulega załącznik Nr I do niniejszej uchwały,
który po zmianie otrzymuje brzmienie:

- wzór informacji w sprawie podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego (I-NRL)
zgodnie z załącznikiem Nr l do uchwały.

S2
Pozostałe zapisy uchwały nie ulegają zmianie i pozostają w mocy.

S3
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

S4
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym

Województwa Świętokrzyskiego, z mocą obowiązującą od dnia O1.01.2014 roku.

prze~Odn' zący
Ra iny

Stanisł SZ/~mbarski



UZASADNIENIE

do uchwały w sprawIe zmIany uchwały w sprawIe określenia wzorów formularzy deklaracji

i informacji w sprawie podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego.

Uchwała została podjęta zgodnie z art.6 ust.!3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r.

o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613, z póź.zm), art.6

ust.! I ustawy z dnia 15 listopada 1984 r.

o podatku rolnym (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969 z późn.zm.), art.6 ust.9 ustawy

z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz. U. z 2002 r. Nr 200 poz. 1682 ze zm.)

w brzmieniu:

" Rada gminy określa, w drodze uchwały, wzory formularzy; w formularzach zawarte będą dane
dotyczące podmiotu i przedmiotu opodatkowania niezbędne do wymiaru i poboru podatku
od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego."

przeW~dn' zący
Rad ny

Stan/s/a z/embarsk/



l-NRL. Załącznik nr I
do Uchwały nr XXXVIIIl27n013

Rady Gminy Sobków z dnia 28 listopada 2013 roku

INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI, ROLNEGO,LEŚNEGO 1

Proszę wypełnić i zwrócić do tul. Urzędu

na .

Podstawa Ustawa z dnia 12 stycznia ł991 r. o podatkach i oplalach lokalnych (tekst jedno Dz. U. z 2010 f., Nr 95, poz. 613 ze 7m.).
prawna: ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (tekst jedno Oz. U. z 2006 f .• Nr 136. pOl-. 969 ze zm.).

ustav.ll z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz .. Nr 200, poz. 1682).
Składający: Formularz przemaczony dla osób tizyc7J1ych będących właścicielami nieruchomości lub obiektów budowlanych, właścicielami gruntów rolnych

oraz leśnych, posiadaczami samoistnymi nieruchomości lub obiektów budowlanych, uty1kownikami wieczystymi gruntów, posiadaczami

Termin nieruchomości lub ich części albo obiektów budowlanych lub ich części, stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu

składania terytorialnego.
W terminie 14 dni od dnia zaistnienia okolie7Jlości uzasadniających powstanie bądź ••••j'gaśnięcie obowiązku podatkowego
lub zaistnienia ?.dan..eńmających wplyw na wysokość podatku.

A. MIEJSCE SKŁADANIA INFORMACJI
A.1. OKOLICZNOŚCI POWODUJĄCE KONIECZNOŚĆ ztOŻENIA
INFORMACJI (zaznaczyć właściwy kwadrat)

3. Wójt Gminy Sobków
Adres.28-305 Sobków Plac Wolności 12 o infonnacja na dany rok o korekta informacii

B. DANE SKŁADAJ ACEGO INFORMACJ~
B.1. DANE IDENTYFIKACYJNE

I 3. Rodzaj wlasności, posiadania (Z81J1aczyćwłaściwą pozycję)

O l. właściciel I o 2. współwłaściciel lo 3. posiadacz samoistny I O 4. współposiadacz samoistny l O 5. użytkownik wieczysty

O 6. wsp6lu:t.ytkownik wieczysty l O 7. posiadacz I O 8. współposiadacz I O 9. inne ..... .................... ................. .....................................
4.Nazwisko 5. lmif'.1 imiona 6. Data urod?.cnia

7. Imie oica matki 8.ldentvfikator Dodatkowy Numer PESEL. NIP •• 9. Telefon

10. Adres 711mies7.kania
II. Krai 12. Wo'ewództwo 13. Powiat

14. Gmina 15. Ulica 16. Numer domul Numer lokalu

17. Mieiscowość 18. Kod~oc1:l:owv 19. Poczta

20. Rodzaj własności, posiadania (zaznaczyć właściwą pozycję)

O I. właściciel I o 2. współwłaściciel I O 3. posiadacz samoistn)' 1 O 4. wspólposiadacz samoistny -,-O 5. utytkownik wieczysty

O 6. współutytkownik wiecz\'sty lo 7. posiadacz I O 8. współposiadacz I O 9. inne. ............. ...................... ...........................................
21.Nazwisko 22. Imlel imiona 23. Data urodzenia

24. Imie oiea, matki 2S.ldentvftkator podatkowy Numer PESEL. NIp •• 26. Telefon

27. Adres zamieszkania
28. Krai 29. Województwo 30. Powiat

31. Gmina 32. Ulica 33. Numer domu! Numer lokalu

34. Mieiscowość 35 .. Kod nocztowv 36. Poczta

I NIEPOTRZEBNE SKREŚLIĆ
• numer PESEL w przypadku podatników będących osobami fizycznymi objętymi rejestrem PESEL nieprowad7.ących dział. gosp. lub nie będących zarejestrowanymi
podatnikami podatku od towarów i uslug .

•• numer NIP w przypadku pozostałych podmiotów podlegających obowiązkowi ewidencyjnemu.



J. PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI

C. DANE DOTYCZĄCE PRZEDMIOTÓW OPODATKOWANIA
l. MiejsccIa (adres/y) połotenia przedmiotów opodatkowania oraz numer/y dzialek

2. Numer/y księgi wieczystej lub zbioru/ów dokumentów

Wyszczególnienie

C.I POWIERZCHNIA GRUNTOW
l. związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na
sposób zakwalifikowania w ewidencji grunL6w i budynków

Podstawa opodatkowania

2...........................................................................•........ m

2.
wodnych

3.

pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne rctcnc>jnc lub elektrowni

grunty letniskowe

................................................................................................•.......... ha

.........................................................................................•........m2

4. grunty nic stanowiące u1.ytk6w rolnych i są oznaczone w ewidencji gruntów i
budynków literą B •

...............................................................................................•........m2

pozostałe grunty 2
..............................................................................................., m

C.2 POWIERZCHNIA UŻYTKOWA (mierzona po wewnętrznej długości ścian na wszystkich kondygnacjach, z wyjątkiem
powierzchni klatek schodowych oraz szybów diwigowych; za kondygnacje uważa się równiet garaże podziemne, piwnice,
sutereny, i poddasza utytkowe. Powierzchnię pomieszczeń o wysokości od 1,40 m do 2,20 m zalicza się do powierzchni utytkowej
budynku w 50%, a mniejszą nit 1,40 m, pomija się)
BUDYNKÓW LUB ICH CZĘŚCI (budynek - obiekt budowlany w rozumieniu przepisów prawa budowlanego, który jest trwale
związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach)

J. mieszkaln)'ch

2. związanych z prowadzeniem działalno~ci gospodarczej: w czę~ci budynków

mieszkalnych/w budynkach p07.ostałyeh t

3. zajętych na prowadzenie działalno~ci gospodarczej w 7..akresie obrotu kwalifikowanym
materiałem siewnym

4. związanych z udzielaniem świadczeń 7.drowotnych w rozumieniu pr7..episów o
dzialalno~ci leczniczej. l..ajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń

5. l..ajętych na prowadzenie odplatnej statutowej działalno~ci po1.)1ku publicznego prze7.
organi7..8cje pOZy1kupublicznego

6. pozostałych ogółem:

w tym:

-domki letniskowe

-budynki gospodarcze

• garate

C.3 BUDOWLE - według wartości określonej wart. 4 ust. I pkt 3 i ust. 3 • 7

D. INFORMACJA O NIERUCHOMOŚCIACH ZWOLNIONYCH

........................................................................................... , m2

2...................................................................................................m

............................................................................................•......... m2

2
............................................................................................. , m

........ , m2

2
..............................................................................................•....... m

2............................................................... , m
2

•. , .•.••••• , ••••.••••••••••••••..••.•..••••..••.••..•.•.••.• , •.••..•.. m

......................................................... , m 2

......................................................................................................... zl

1. budynki gospodarc7..e lub ich części poloZonc na gruntach gospodarstw rolnych, służące wyłąc7J1ie
działalno~ci rolniczej

2
.................................................•......... m

2. inne (podać rod7..aj.powierzchnię gruntów, budynków. budowli)
2......................................., m



II. PODATEK ROLNY

E. DANE DOTYCZĄCE PRZEDMIOTU OPODATKOWANIA (włącznie ze zwolnionymi)

Klasy utylk6w
wynikające z

ewidencji gruntów
Powierzchnia gruntu w hektarach fizycznych

II

III

lIla

IIIb

]Va

IVb

v

VI

Vlz

Razem

Grunty pod stAwami:

(R)
Orne

x

x

Sady
(S-R. S-Ps. S-I..)

x

Utytki zielone
(L. Ps)

x

x

x

x

Rolne zabudowane
(B-R. B-Ps. B-I..)

Zadrzewione i
zakrzewione

I 'Lz-R. L.-Ps L.-I..\
Ogółem ha

Rowy

RAZEM

- zarybione ICZ':J'rn!

- nie zRI")'bione

F. INFORMACJA O ZWOLNIENIACH W PODATKU ROLNYM
(podać rodzaj. klasę i powicil.chnię gruntów zwolnion)'ch oraz przepis prawa. z którego wynika zwolnienie)

................ ...
•• ••••••••••••••••• •••••••••••• ••••••••• ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 0'°

G. ULGI W PODATKU ROLNYM 00 GRUNTÓW

1. z ł)'tulu nabycia lub prz)'jęcia w zagospodarowanie gruntów

2. inwesł)'c)'jne

3. inne

Razem



. III. PODATEK LEŚNY

Powicl7.(:hnia w ha

H. POWIERZCHNIA LASU fiz)'cznych

- w)'nikająca z ewidencji gruntów i budynków
.......................................•..........

l. zwolniona od podatku leśnego w tym: ..... ....... ..........................•.........

a) lasy z dl7.cwostanem do 40 lat ........................................ ,.........

b) inne (podać rodzaj, powierzchnię grunt6w zwolnionych oraz przepis prawa . z jakiego tytulu występuje ....................................... ,........
zwolnienie)

.................................................................... ,......................................................... ..............................

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

2. podlegająca opodatkowaniu: ............... ....................... ,.........

a) lasy po":y:tej 40 lat ................ ..................... ,.........

b) lasy ochronne oraz lasy wchodzące w skład rezerwatów przyrody i parków narodowych ..................................... ,.........

I. OŚWIADCZENIE I PODPIS SKŁADAJĄCEGO I OSOBY REPREZENTUJĄCE.] SKLADA.JĄCEGO

3. Imię 4. Nazwisko

5. Data wypcłnienia (dzień. miesiąc. rok) 6. Podpis (pieczęć) składającego I osoby reprezentującej skladającego
(niepotrzebne skreślić)

J. ADNOTACJE ORGANU PODATKOWEGO
Uwagi organu podatkowego

Identyfikator przyjmującego formularz Data i podpis przyjmującego formularl
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