UCHWAŁA NR 10/II/18
RADY GMINY NOWA RUDA
z dnia 12 grudnia 2018 r.
w sprawie określenia wzorów formularzy podatkowych niezbędnych do wymiaru i poboru podatku od
nieruchomości, rolnego i leśnego
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U.
z 2018 r. poz. 994; zm.: Dz. U. z 2018 r. poz. 1000, poz. 1349 i poz. 1432), art. 6 ust. 13 ustawy z dnia
12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1445; zm.: Dz. U. z 2018 r.
poz. 1669, poz. 1693 i poz. 1722), art. 6a ust. 11 ustawy z dnia 15 listopada 1984 roku o podatku rolnym (t.j.
Dz. U. z 2017 r. poz. 1892; zm.: Dz. U. z 2018 r. poz. 1669), art. 6 ust. 9 ustawy z dnia 30 października
2002 roku o podatku leśnym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1821; zm.: Dz. U. z 2018 r. poz. 1669) Rada Gminy
Nowa Ruda uchwala, co następuje:
§ 1. Określa się wzory formularzy podatkowych niezbędnych do wymiaru i poboru
1) podatku od nieruchomości:
a) „Informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych” (IN-1) wzór formularza stanowi załącznik nr
1 do uchwały,
b) „Deklaracja na podatek od nieruchomości” (DN-1) wzór formularza stanowi załącznik nr 2 do uchwały;
2) podatku rolnego:
a) „Informacja o gruntach” (IR-1) wzór formularza stanowi załącznik nr 3 do uchwały,
b) „Deklaracja na podatek rolny” (DR-1) wzór formularza stanowi załącznik nr 4 do uchwały;
3) podatku leśnego:
a) „Informacja o lasach” (IL-1) wzór formularza stanowi załącznik nr 5 do uchwały,
b) „Deklaracja na podatek leśny” (DL-1) wzór formularza stanowi załącznik nr 6 do uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Nowa Ruda.
§ 3. Traci moc uchwała Nr 205/XXV/16 Rady Gminy Nowa Ruda z dnia 30 listopada 2016 r.
w sprawie określenia wzorów formularzy podatkowych niezbędnych do wymiaru i poboru podatku od
nieruchomości, rolnego i leśnego.
§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego oraz na stronie
internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Nowa Ruda.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Dolnośląskiego, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2019 roku.

Przewodnicząca Rady
Bożena Sołek - Muzyka
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Załącznik nr 1
do uchwały Nr 10/II/18
Rady Gminy Nowa Ruda z dnia 12 grudnia 2018 r.

Numer identyfikacji podatkowej składającego informację
(dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą)

IN-1

__ __ __– __ __ __–__ __– __

INFORMACJA O NIERUCHOMOŚCIACH I OBIEKTACH
BUDOWLANYCH
Podstawa prawna: Art. 6 ust. 13 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (T.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1445; zm.: Dz. U. z
2018 r. poz. 1669, poz. 1693 i poz. 1722) zwanej dalej ,,ustawą”
Składający:
Formularz przeznaczony dla osób fizycznych – podatników o których mowa w art. 3 ustawy, z zastrzeżeniem art. 6 ust. 11
ustawy
Termin składania: 14 dni od dnia wystąpienia okoliczności uzasadniających powstanie albo wygaśnięcie obowiązku podatkowego lub od dnia
zaistnienia zdarzenia mającego wpływ na wysokość opodatkowania w trakcie roku podatkowego.
Organ podatkowy: Organ właściwy ze względu na miejsce położenia przedmiotów opodatkowania – Wójt Gminy Nowa Ruda

A. MIEJSCE SKŁADANIA INFORMACJI
Urząd Gminy Nowa Ruda
57-400 Nowa Ruda, ul. Niepodległości 1
B. DANE PODATNIKA
B.1 DANE IDENTYFIKACYJNE
Określenie podatnika ze względu na formę władania nieruchomością zgodnie z art. 3 ustawy

Nazwisko

Pierwsze i drugie imię

Data urodzenia (dzień-miesiąc-rok)

____–___–________
Numer PESEL

Numer Regon

Imię matki

Imię ojca

B.2 ADRES OKREŚLAJĄCY POŁOŻENIE NIERUCHOMOŚCI
Kod pocztowy

Miejscowość

Ulica

Numer domu / numer lokalu

B. 3 ADRES ZAMIESZKANIA LUB ADRES DO KORESPONDENCJI
Kraj

Województwo

Kod pocztowy

Powiat

Miejscowość

Gmina

Ulica

Numer domu /
numer lokalu

___–____
C. OKOLICZNOŚCI POWODUJĄCE KONIECZNOŚĆ ZŁOŻENIA INFORMACJI
Okoliczności (zaznaczyć właściwy kwadrat)

1. powstanie obowiązku podatkowego

Data zdarzenia o którym mowa w pkt. 1, 2 lub 3

2. korekta

3. wygaśnięcie obowiązku podatkowego (dzień-miesiąc-rok)

___–___–_____

Określenie zdarzenia, o którym mowa w pkt. 1, 2 lub 3 z powołaniem tytułu prawnego

Akt notarialny nr …...................................................................................
Zaświadczenie o oddaniu do użytku budynku …................................................................................
Inne …....................................................................................................................................................

D. DANE DOTYCZĄCE PRZEDMIOTU OPODATKOWANIA
D. 1 Identyfikator działki ewidencyjnej

Nr księgi wieczystej i nazwa sądu w którym
jest prowadzona księga wieczysta

Udział

D.2 POWIERZCHNIA GRUNTÓW (wyrażona w m2)
1.

związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób
zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków:

m2

2.

niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji

m2

3. pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i
zbiorników sztucznych
4. pozostałych z oznaczeniem rodzaju użytku gruntowego
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m2

5. grunty zajęte na potrzeby jednostek organizacyjnych kultury fizycznej i sportu, nieprowadzących
działalności gospodarczej
D.3 POWIERZCHNIA UŻYTKOWA BUDYNKÓW LUB ICH CZĘŚCI (wyrażona w m2)
Do powierzchni użytkowej budynków lub ich części należy zaliczyć powierzchnię mierzoną po
wewnętrznej długości ścian na wszystkich kondygnacjach, z wyjątkiem powierzchni klatek Od 1,40 m
schodowych oraz szybów dźwigowych. Za kondygnację uważa się również garaże podziemne, do 2,20 m
piwnice, sutereny i poddasza użytkowe. Powierzchnię pomieszczeń lub ich części oraz część
kondygnacji o wysokości w świetle od 1,40 m do 2,20 m zalicza się do powierzchni użytkowej
budynku w 50%, a jeżeli wysokość jest mniejsza niż 1,40m powierzchnię tę pomija się.
1.budynków mieszkalnych lub ich części
2. budynków lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz budynków
mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej
3. budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu
kwalifikowanym materiałem siewnym
4. budynków lub ich części związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu
przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń

Powyżej 2,20 m

m2

m2

m²

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

5. pozostałych budynków lub ich części:
a) zajmowanych na potrzeby jednostek organizacyjnych kultury fizycznej i sportu
nieprowadzących działalności gospodarczej
b) pozostałych

m2

D. 4 BUDOWLE (wartość określona w złotych na podstawie art. 4 ust. 1 pkt. 3 i ust.3-7 ustawy)
zł
E. DANE DOTYCZĄCE ZWOLNIEŃ Z PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI
Tytuł zwolnienia ( z powołaniem przepisu ustawy lub uchwały Rady Gminy Nowa Ruda), przedmiot zwolnienia (grunty, budynki,
budowle), miejsce położenia, forma władania, numer księgi wieczystej, oznaczenie w ewidencji gruntów i budynków,
powierzchnia lub wartość zwolnienia (dotyczy budowli):

F. UWAGI SKŁADAJACEGO INFORMACJĘ (np. dane współwłaścicieli, informacje o załącznikach)
G . OŚWIADCZENIE I PODPIS PODATNIKA LUB OSOBY UPOWŻNIONEJ DO
REPREZENTOWANIA
Uprzedzony o odpowiedzialności z art. 56 kodeksu karnego skarbowego oświadczam, że podane przeze mnie dane są zgodne z
prawdą.
Imię

Nazwisko

Data wypełnienia
(dzień-miesiąc-rok)

Podpis (pieczątka) podatnika/osoby upoważnionej do reprezentowania podatnika

___-___-______
Telefon kontaktowy (rubryka nieobowiązkowa) :

H. ADNOTACJE ORGANU PODATKOWEGO
Uwagi organu podatkowego

Podpis przyjmującego

Data (dzień-miesiąc-rok)

___–___–______
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Numer identyfikacji podatkowej składającego deklarację

DN-1

Załącznik nr 2 do uchwały nr 10/II/18
Rady Gminy Nowa Ruda z dnia 12 grudnia 2018 r.

*

DEKLARACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI NA ROK ……
Podstawa prawna:
Składający:
Termin składania:
Organ podatkowy:

Art. 6 ust. 13 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2018 r. poz.1445 zm.: Dz.U. .z 2018r.
poz.1669,poz. 1693 i poz.1722), zwanej dalej ,,ustawą”
Formularz przeznaczony dla osób prawnych, jednostek organizacyjnych oraz spółek niemających osobowości prawnej, jednostek
organizacyjnych Agencji Nieruchomości Rolnych, a także jednostek organizacyjnych Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy
Państwowe – podatników o których mowa w art. 3 ustawy oraz osób fizycznych, o których mowa w art. 6 ust. 11 ustawy
Do dnia 31 stycznia , a jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tym dniu - w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności
uzasadniających powstanie tego obowiązku lub w terminie 14 dni od dnia zaistnienia zdarzenia o którym mowa w art. 6 ust.3ustawy
Organ właściwy ze względu na miejsce położenia nieruchomości – Wójt Gminy Nowa Ruda

A. MIEJSCE PODATNIKA
Urząd Gminy Nowa Ruda
57-400 Nowa Ruda, ul. Niepodległości 1
B. DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ (niepotrzebne skreślić)
* – dotyczy podatnika nie będącego osobą fizyczną **– dotyczy podatnika będącego osobą fizyczną

B.1 DANE IDENTYFIKACYJNE
Określenie składającego deklarację (zaznaczyć właściwą kratkę)

1. osoba fizyczna

2. osoba prawna

3. jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej

4. spółka nieposiadająca
osobowości prawnej

Określenie podatnika, ze względu na formę władania nieruchomością zgodnie z art. 3 ustawy
Nazwa pełna* / Nazwisko, pierwsze i drugie imię, data urodzenia**

Nazwa skrócona* / imię ojca, imię matki**

Identyfikator REGON* / PESEL**

B.2 ADRES SIEDZIBY* / ADRES ZAMIESZKANIA**
Kraj
Kod pocztowy

Województwo
Miejscowość

Powiat

Gmina

Ulica

Numer domu /
numer lokalu

B.3 ADRES OKREŚLAJĄCY POŁOŻENIE NIERUCHOMOŚCI
Kod pocztowy

Miejscowość

Ulica

Numer domu /
numer lokalu

B.4 ADRES URZĘDU SKARBOWEGO WŁAŚCIWEGO DLA PODATNIKA ZE WZGLĘDU NA MIEJSCE
ZAMIESZKANIA LUB SIEDZIBĘ
Kod pocztowy

Miejscowość

Ulica

Numer domu /
numer lokalu

Ulica

Numer domu /
numer lokalu

B.5 ADRES DO KORESPONDENCJI
Kod pocztowy

Miejscowość

C. OKOLICZNOŚCI POWODUJĄCE KONIECZNOŚĆ ZŁOŻENIA DEKLARACJI
Okoliczności (zaznaczyć właściwy kwadrat)

1. deklaracja roczna

2. korekta deklaracji rocznej

DATA POWSTANIA
OBOWIĄZKU PODATKOWEGO/
KOREKTY

………………………………..

Określenie zdarzenia, o którym mowa w punkcie 2 (z powołaniem tytułu prawnego)
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D. DANE DOTYCZĄCE PRZEDMIOTU OPODATKOWANIA
D.

Identyfikator działek ewidencyjnych i
ewidencji budynków

Numer księgi wieczystej oraz nazw sądu, w którym
prowadzona jest księga wieczysta

Wyszczególnienie

Wielkość udziału

Podstawa
opodatkowania

Stawka
podatku

Kwota
podatku

D.2 POWIERZCHNIA GRUNTÓW
a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób
zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków

m2

b) pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi
płynącymi jezior i zbiorników sztucznych

ha
c) niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji
m2
d) pozostałe grunty , w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej
działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego

m2

e) wykorzystywanych na potrzeby kultury fizycznej i sportu z wyłączeniem
związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej

m2

D.3 POWIERZCHNIA UŻYTKOWA BUDYNKÓW LUB ICH CZĘŚCI (wyrażona w m2)
Do powierzchni użytkowej budynków lub ich części należy zaliczyć powierzchnię mierzoną po wewnętrznej długości ścian na wszystkich
kondygnacjach, z wyjątkiem powierzchni klatek schodowych oraz szybów dźwigowych. Za kondygnację uważa się również garaże podziemne,
piwnice, sutereny i poddasza użytkowe. Powierzchnię pomieszczeń lub ich części oraz część kondygnacji o wysokości w świetle od 1,40 m do 2,20 m
zalicza się do powierzchni użytkowej budynku w 50%, a jeżeli wysokość jest mniejsza niż 1,40 m powierzchnię tę pomija się.

a) budynków mieszkalnych lub ich części

m2

b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków
mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej

m2

c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu
kwalifikowanym materiałem siewnym
d) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów
o działalności leczniczej , zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń
e) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności
pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego
f) pozostałych , wykorzystywanych na potrzeby kultury fizycznej i sportu
nieprowadzących działalności gospodarczej
D. 4 BUDOWLE
Rodzaj budowli i jej wartość określona w złotych na podstawie art. 4 ust. 1 pkt. 3 i ust.3-7
ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych oraz § 1 pkt. 3
uchwały Rady Gminy Nowa Ruda
a) od budowli

m2
m2

m2 .
m2
Stawka
podatku w %

Wartość

Kwota
podatku

zł

D. 5 ŁĄCZNA KWOTA PODATKU (SUMA POZ. OD D. 2 DO D. 4)
(zaokrąglić do pełnych złotych)
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E. DANE DOTYCZĄCE ZWOLNIEŃ Z PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI
1.

Tytuł zwolnienia ( z powołaniem przepisu ustawy lub uchwały Rady Gminy Nowa Ruda)

2.

Przedmiot zwolnienia (grunty, budynki, budowle), miejsce położenia, forma władania, numer księgi wieczystej,
nazwa sądu w której prowadzone są księgi wieczyste, identyfikatory działek ewidencyjnych, identyfikatory
budynków, budowli - objętych zwolnieniem

3.

Powierzchnia lub wartość zwolnienia (dotyczy budowli)

F. INFORMACJA O ZAŁĄCZNIKACH

G. OŚWIADCZENIE I PODPIS PODATNIKA LUB OSOBY UPOWAŻNIONEJ DO
REPREZENTOWANIA
Uprzedzony o odpowiedzialności j z art. 56 Kodeksu karnego skarbowego oświadczam, że podane przeze mnie dane są zgodne z prawdą.
Imię
Data wypełnienia (dzień-mc-rok)

Nazwisko
Podpis ( pieczątka podatnika / osoby upoważnionej do reprezentowania)

___-___-_______
H. ADNOTACJE ORGANU PODATKOWEGO
Uwagi organu podatkowego

Podpis przyjmującego

Data (dzień-m-c – rok)

____–___–_______
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Załącznik nr 3 do Uchwały Nr 10/II/18
Rady Gminy Nowa Ruda z dnia 12 grudnia 2018 r.

Numer identyfikacji podatkowej składającego informację
(dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą)

IR-1

__ __ __–__ __ __–__ __–__ __

INFORMACJA O GRUNTACH
Podstawa
prawna:
Składający:
Termin
składania:
Organ
podatkowy:

Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1892 ; zm.: Dz. U. z 2018 r. poz. 1669.) zwanej
dalej „ustawą”
Formularz przeznaczony dla osób fizycznych - podatników o których mowa w art. 3 ustawy, z zastrzeżeniem art. 6 ust. 10
ustawy
W terminie 14 dni od zaistnienia okoliczności mających wpływ na powstanie, bądź wygaśnięcie obowiązku podatkowego lub
zaistnienia zdarzeń mających wpływ na wysokość podatku.
Organ właściwy ze względu na miejsce położenia gruntów – Wójt Gminy Nowa Ruda

A. MIEJSCE SKŁADANIA INFORMACJI
Urząd Gminy Nowa Ruda
B. DANE PODATNIKA

57-400 Nowa Ruda, ul. Niepodległości 1

B.1 DANE IDENTYFIKACYJNE
Określenie podatnika ze względu na formę władania gruntem zgodnie z art. 3 ustawy
Nazwisko

Pierwsze imię i drugie imię

Numer PESEL

Numer Regon

Data urodzenia ( dzień-miesiąc-rok)

____–____–________
Imię matki

Imię ojca

B.2 MIEJSCE POŁOŻENIA GRUNTÓW
Kod pocztowy

Miejscowość

Ulica

Numer domu

B. 3 ADRES ZAMIESZKANIA LUB ADRES DO KORESPONDENCJI
Kraj
Kod pocztowy

Województwo

Powiat

Miejscowość

Gmina

Ulica

Numer domu / numer
lokalu

__–____

B. 4 Czy podatnik będący osobą fizyczną jest jednocześnie objęty obowiązkiem podatkowym w podatku od
nieruchomości lub leśnym (zaznaczyć właściwy kwadrat)
1. Podatek od nieruchomości

2. Podatek leśny

C. OKOLICZNOŚCI POWODUJĄCE KONIECZNOŚĆ ZŁOŻENIA INFORMACJI
Okoliczności (zaznaczyć właściwy kwadrat)

1. powstanie obowiązku podatkowego

2. korekta

3. wygaśnięcie obowiązku
podatkowego

Data zdarzenia. o którym mowa w pkt 1,2 lub 3
powołanego tytułu.(dzień-miesiąc-rok)

__–___–________
Określenie zdarzenia, o którym mowa w pkt. 1, 2 lub 3 z powołaniem tytułu prawnego

Akt notarialny nr …...................................................................................................................
Inne …........................................................................................................................................

D. DANE DOTYCZĄCE PRZEDMIOTU OPODATKOWANIA (powierzchnia gruntów w hektarach z
dokładnością do 0,0001)

D. 1 Przedmiot opodatkowania (zaznaczyć właściwy kwadrat)
1. Grunty do 1 ha fizycznego włącznie (użytki rolne albo grunty
zadrzewione lub zakrzewione)

2. Grunty wchodzące w skład gospodarstwa rolnego (powyżej 1 ha
fizycznego lub 1 ha przeliczeniowego

D. 2
Identyfikator działki ewidencyjnej

Numer księgi wieczystej i nazwa Sądu w którym jest
prowadzona księga wieczysta
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Udział
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D.3 Oznaczenie przedmiotu opodatkowania (w ha)
Klasy użytków
wynikające z
ewidencji
gruntów

Grunty orne
(R)

Sady (S)

Użytki zielone
(Ł lub Ps)

Grunty rolne zabudowane
Użytki zielone
(Br-Ps, Br-Ł)

Rowy
(W)

Grunty orne
(Br-R)

I
II
III
IIIa
IIIb
IV
IVa
IVb
V
VI
VIz
Grunty pod stawami (Wsr)
a) zarybione łososiem, trocią, głowacicą, palią i pstrągiem, grunty rolne
zabudowane (bez klasy)
b) zarybione innymi gatunkami ryb niż w pozycji a)
c) grunty pod stawami niezarybionymi, grunty zadrzewione i zakrzewione
na użytkach rolnych oraz grunty pod rowami (bez klasy)
E. INFORMACJA O PRZEDMIOTACH ZWOLNIONYCH
(podać rodzaj, klasę i powierzchnię gruntów zwolnionych oraz przepis prawa – z jakiego tytułu występuje zwolnienie)

F. UWAGI SKŁADAJĄCEGO INFORMACJĘ ( np. dane współwłaścicieli, informacja o załącznikach )
G. OŚWIADCZENIE I PODPIS PODATNIKA LUB OSOBY UPOWAŻNIONEJ DO
REPREZENTOWANIA
Uprzedzony o odpowiedzialności z art. 56 kodeksu karnego skarbowego oświadczam, że podane przeze mnie dane są zgodne z
prawdą.
Imię

Nazwisko

Data wypełnienia
(dzień-miesiąc-rok)

Podpis (pieczątka) podatnika/osoby upoważnionej do reprezentowania podatnika

___-___-______
Telefon kontaktowy (rubryka nieobowiązkowa):

H. ADNOTACJE ORGANU PODATKOWEGO
Uwagi organu podatkowego

Podpis przyjmującego

Data (dzień-miesiąc-rok)

___–___–_______
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Numer identyfikacji podatkowej składającego deklarację

DR-1

Załącznik Nr 4 do Uchwały nr 10/II/18
Rady Gminy Nowa Ruda z dnia 12 grudnia 2018 r.

DEKLARACJA NA PODATEK ROLNY NA ROK ………
Podstawa prawna:
Składający:
Termin składania:
Organ podatkowy:

Art. 6a ust.11 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2017 r. poz.1892, zm. Dz.U.z 2018 r.poz.1669) zwanej
dalej ,,ustawą”
Formularz przeznaczony dla osób prawnych, jednostek organizacyjnych w tym spółek nieposiadających osobowości prawnej, jednostek
organizacyjnych Agencji Własności Rolnych a także jednostek organizacyjnych Lasów Państwowych – podatników o których mowa w
art. 3 ustawy oraz osób fizycznych, o których mowa w art. 6a ust. 10 ustawy
Do dnia 15 stycznia a jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tym dniu – w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności
uzasadniających postanie tego obowiązku, lub w terminie 14 dni od dnia zaistnienia zmian o których mowa w art. 6a ust 4 ustawy.
Organ właściwy ze względu na miejsce położenia gruntów – Wójt Gminy Nowa Ruda

A. MIEJSCE SKŁADANIA DEKLARACJI
Urząd Gminy Nowa Ruda
B. DANE PODATNIKA (niepotrzebne skreślić)

57-400 Nowa Ruda, ul. Niepodległości 1

* – dotyczy podatnika niebędącego osobą fizyczną **– dotyczy podatnika będącego osobą fizyczną

B.1 DANE IDENTYFIKACYJNE
Rodzaj składającego deklarację (zaznaczyć właściwą kratkę)

1. osoba fizyczna

2. osoba prawna

3. jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej

4. spółka nieposiadająca osobowości
prawnej

Określenie podatnika, ze względu na formę władania gruntem zgodnie z art. 3 ustawy

Nazwa pełna* / Nazwisko, pierwsze i drugie imię , data urodzenia**

Nazwa skrócona* / imię ojca, imię matki**

Identyfikator REGON* / PESEL**

B.2 ADRES SIEDZIBY* / ADRES ZAMIESZKANIA**
Kraj
Kod pocztowy

Województwo

Powiat

Miejscowość

Gmina

Ulica

Numer domu / numer
lokalu

Ulica

Numer domu / numer
lokalu

B.3 MIEJSCE POŁOŻENIA GRUNTÓW
Kod pocztowy

Miejscowość

B.4 ADRES URZĘDU SKARBOWEGO WŁASCIWEGO DLA PODATNIKA ZE WZGLĘDU NA MIEJSCE
ZAMIESZKANIA LUB SIEDZIBĘ
Kod pocztowy

Miejscowość

Ulica

Numer domu / numer
lokalu

Ulica

Numer domu / numer
lokalu

B.5 ADRES DO KORESPONDENCJI
Kod pocztowy

Miejscowość

C. OKOLICZNOŚCI POWODUJĄCE KONIECZNOŚĆ ZŁOŻENIA DEKLARACJI
Okoliczności (zaznaczyć właściwy kwadrat)

1. deklaracja roczna

2. korekta deklaracji rocznej

DATA POWSTANIA OBOWIĄZKU
PODATKOWEGO/ KOREKTY
…....- ....... - ................

Określenie zdarzenia, o którym mowa w punkcie 2 (z powołaniem tytułu prawnego)

D. DANE DOTYCZĄCE PRZEDMIOTU OPODATKOWANIA
D. 1 Przedmiot opodatkowania (zaznaczyć właściwy kwadrat)
1. Grunty do 1 ha fizycznego włącznie (użytki rolne albo grunty zadrzewione
lub zakrzewione)

D. 2

Identyfikator działek ewidencyjnych i identyfikatory budynków

Id: 93E5082C-5D74-4AFC-8916-903B1E1AE047. Podpisany

2. Grunty wchodzące w skład gospodarstwa rolnego (powyżej 1 ha
fizycznego lub 1 ha przeliczeniowego

Numer księgi wieczystej oraz nazwa sądu, w
którym prowadzona jest księga wieczysta

Udział
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D. 3

Powierzchnia gruntów w ha z dokładnością 0,0001
Powierzchnia gruntów w hektarach fizycznych
Klasy użytków wynikające z
ewidencji gruntów

Ogółem

Niepodlegając
e przeliczeniu
na ha
przeliczeniowe

Podlegające
przeliczeniu na ha
przeliczeniowe

Przelicznik

Liczba ha
przeliczeniowych

Stawka za
1 ha (przel.
lub fiz.)

Wymiar
podatku
rolnego
w zł.,gr.

Grunty orne

1,45
1,35
1,25
1,00
0,80
0,60
0,20
0,05
0,05

I
II
IIIa
IIIb
IVa
IVb
V
VI
VIz

Sady
I
II
III
IIIa
IIIb
IV
IVa
IVb
V
VI
VIz

1,45
1,35
1,25
1,25
1,00
0,80
0,80
0,60
0,20
0,05
0,05
Łąki i pastwiska

I
II
III
IV
V
VI
VIz
Grunty rolne
zabudowane z
podaniem klasy i
użytku
Grunty zadrzewione i
zakrzewione na użytkach
rolnych z podaniem

1,35
1,10
0,95
0,55
0,20
0,05
0,05
Pozostałe użytki rolne
1,00

0,20

klasy i użytku
Grunty pod rowami z

podaniem klasy i użytku

0,20

Grunty pod stawami zarybionymi
a) łososiem, trocią,
głowacicą, palią, pstrągiem
b) innymi gatunkami ryb niż
w poz. A)
c) nie zarybione

Id: 93E5082C-5D74-4AFC-8916-903B1E1AE047. Podpisany

1,00
0,20
0,20

Strona 2

D. 4 Łączna kwota podatku przed uwzględnieniem ulg
E. DANE DOTYCZĄCE STOSOWANIA ZWOLNIEŃ W PODATKU ROLNYM
1. Tytuł zwolnienia (z powołaniem przepisu ustawy lub uchwały Rady Gminy Nowa Ruda)
2. Zwolnienie z mocy ustawy czy na wniosek podatnika
3. Adres, forma władania gruntem przez podatnika, numer księgi wieczystej, nazwa sądu, w którym
prowadzona jest księga wieczysta, identyfikatory działek ewidencyjnych gruntów zwolnionych.
4. Powierzchnia zwolniona (w ha)
F. Dane dotyczące stosowania ulg w podatku rolnym
1. z tytułu nabycia lub objęcia w zagospodarowanie gruntów (w ha)
2. inwestycyjna (w zł)
3. górska (w ha)
30 % Ulga górska wyliczona dla gruntów
klas I, II, III, IIIa,
60 % Ulga górska wyliczona dla gruntów
klas IV, IVa, IVb
4. inne

Razem (kwota)
………………………..………….……
….…………………………………….

5. Razem kwota ulgi
……………..zł. ……. gr.
6. Łączna kwota podatku po zaokrągleniu do pełnych złotych
G. Informacja o załącznikach

H. OŚWIADCZENIE I PODPIS PODATNIKA LUB OSOBY UPOWAŻNIONEJ DO
REPREZENTOWANIA
Uprzedzony o odpowiedzialności j z art. 56 Kodeksu karnego skarbowego oświadczam, że podane przeze mnie dane są zgodne z prawdą.
Imię
Data wypełnienia (dzień-mc-rok)

Nazwisko
Podpis ( pieczątka podatnika / osoby upoważnionej do reprezentowania)

____-___-________
I. ADNOTACJE ORGANU PODATKOWEGO
Uwagi organu podatkowego

Podpis przyjmującego

Data (dzień-m-c – rok)

____–___–______
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IL-1

Numer identyfikacji podatkowej składającego informację
(dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą)

Załącznik nr 5 do Uchwały 10/II/18
Rady Gminy Nowa Ruda z 12 grudnia 2018 r.

__ __ __–__ __ __–__ __– __ __

INFORMACJA O LASACH
Podstawa
prawna:
Składający:
Termin
składania:
Organ
podatkowy:

Art. 6 ust. 9 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz. U. z 2017 poz. 1821; zm.: Dz. U. z 2018 r. poz. 1669)
zwanej dalej ,,ustawą”
Formularz przeznaczony dla osób fizycznych – podatników , o których mowa w art. 2 ustawy, z zastrzeżeniem art. 6 ust. 7 ustawy
14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie albo wygaśniecie obowiązku w podatku leśnym lub od dnia
zaistnienia zmian, o których mowa art. 5 ust. 4 ustawy
Organ właściwy ze względu na miejsce położenia lasu – Wójt Gminy Nowa Ruda

A. MIEJSCE SKŁADANIA INFORMACJI
Urząd Gminy Nowa Ruda
B. DANE PODATNIKA

57-400 Nowa Ruda, ul. Niepodległości 1

B.1 DANE IDENTYFIKACYJNE
Określenie podatnika, ze względu na formę władania lasem, zgodnie z art. 2 ustawy

Nazwisko

Pierwsze imię i drugie imię

Data urodzenia
(dzień-miesiąc-rok)

___–___–_____
Numer PESEL

REGON

Imię matki

Imię ojca

B.2 MIEJSCE POŁOŻENIA LASU
Miejscowość

B. 3 ADRES ZAMIESZKANIA LUB ADRES DO KORESPONDENCJI
Kraj

Województwo

Kod pocztowy

Powiat

Miejscowość

Gmina

Ulica

Numer domu /
numer lokalu

__–____
C. OKOLICZNOŚCI POWODUJĄCE KONIECZNOŚĆ ZŁOŻENIA INFORMACJI
Okoliczności (zaznaczyć właściwy kwadrat)

1. powstanie obowiązku podatkowego

2. korekta

3. wygaśnięcie obowiązku podatkowego

Data zdarzenia o którym mowa w pkt 1,2 lub 3
(dzień-miesiac-rok)

___–___–_______

Określenie zdarzenia, o którym mowa w pkt. 1, 2 lub 3
z powołaniem tytułu prawnego

Akt notarialny numer ….............................................................................................
Inne ….........................................................................................................................

D. DANE DOTYCZĄCE PRZEDMIOTU OPODATKOWANIA
D. 1

Identyfikator działki ewidencyjnej

D. 2

Numer księgi wieczystej i nazwa sądu w którym jest
prowadzona księga wieczysta

Wyszczególnienie

Udział

Powierzchnia w hektarach
fizycznych

1. Lasy wchodzące w skład rezerwatów przyrody i parków narodowych
2. Lasy pozostałe

E. DANE DOTYCZĄCE ZWOLNIEŃ W PODATKU LEŚNYM
1.

Tytuł zwolnienia ( z powołaniem przepisu ustawy lub uchwały Rady Gminy Nowa Ruda), miejsce położenia lasu,
numer księgi wieczystej, oznaczenie w ewidencji gruntów i budynków działki lasu zwolnionego, powierzchnia
zwolniona w ha fizycznych
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F. UWAGI SKŁADAJĄCEGO INFORMACJĘ (np. dane współwłaścicieli, informacje o załącznikach)

G. OŚWIADCZENIE I PODPIS PODATNIKA LUB OSOBY UPOWŻNIONEJ DO
REPREZENTOWANIA
Uprzedzony o odpowiedzialności z art. 56 kodeksu karnego skarbowego oświadczam, że podane przeze mnie dane są zgodne z
prawdą.
Imię

Nazwisko

Data wypełnienia
(dzień-miesiac-rok)

Podpis (pieczątka) podatnika/osoby upoważnionej do reprezentowania podatnika

__ - ___-______
Telefon kontaktowy ( rubryka nieobowiązkowa):

H. ADNOTACJE ORGANU PODATKOWEGO
Uwagi organu podatkowego

Podpis przyjmującego

Data (dzień-miesiac-rok)

____–___–______
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Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr 10/II/18
Rady Gminy Nowa Ruda z dnia 12 grudnia 2018 r.

Numer identyfikacji podatkowej składającego deklarację

DL-1

DEKLARACJA NA PODATEK LEŚNY NA ROK ………..
Podstawa prawna:
Składający:
Termin składania:
Organ podatkowy:

Art. 6 ust. 9 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz.U. 2017 r. poz. 1821, zm.: Dz.U.z 2018 r. poz.1669)
zwanej dalej ,,ustawą”
Formularz przeznaczony jest dla osób prawnych, jednostek organizacyjnych, w tym spółek nieposiadających osobowości prawnej ,
jednostek organizacyjnych Lasów Państwowych, jednostek organizacyjnych Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa –
podatników o których mowa w art. 2 ustawy oraz dla osób fizycznych, o których mowa w art. 6 ust. 7 ustawy.
Do dnia 15 stycznia a jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tym dniu – w terminie 14 dni od dnia wystąpienia okoliczności
uzasadniających powstanie tego obowiązku lub w terminie 14 dni od dnia zaistnienia zmian, o których mowa w art. 5 ust. 4 ustawy
Organ właściwy ze względu na miejsce położenia lasu – Wójt Gminy Nowa Ruda

A. MIEJSCE SKŁADANIA DEKLARACJI
Urząd Gminy Nowa Ruda
B. DANE PODATNIKA (niepotrzebne skreślić)

57-400 Nowa Ruda, ul. Niepodległości 1

* – dotyczy podatnika niebędącego osobą fizyczną **– dotyczy podatnika będącego osobą fizyczną

B.1 DANE IDENTYFIKACYJNE
Określenie składającego deklarację (zaznaczyć właściwą kratkę)
1. osoba fizyczna
2. osoba prawna
3. jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej

4. spółka nieposiadająca
osobowości prawnej

Określenie podatnika, ze względu na formę władania nieruchomością zgodnie z art. 3 ustawy

Nazwa pełna* / Nazwisko, pierwsze i drugie imię, data urodzenia**

Nazwa skrócona* / imię ojca, imię matki**

Identyfikator REGON* / PESEL**

B.2 ADRES SIEDZIBY* / ADRES ZAMIESZKANIA**
Kraj
Kod pocztowy

Województwo
Miejscowość

Powiat

Gmina

Ulica

Numer domu /
numer lokalu

B.3 MIEJSCE POŁOŻENIA LASU
Miejscowość

B.4 ADRES URZĘDU SKARBOWEGO WŁAŚCIWEGO DLA PODATNIKA ZE WZGLĘDU NA MIEJSCE
ZAMIESZKANIA LUB SIEDZIBĘ
Kod pocztowy

Miejscowość

Ulica

Numer domu /
numer lokalu

Ulica

Numer domu /
numer lokalu

B.5 ADRES DO KORESPONDENCJI
Kod pocztowy

Miejscowość

C. OKOLICZNOŚCI POWODUJĄCE KONIECZNOŚĆ ZŁOŻENIA DEKLARACJI
Okoliczności (zaznaczyć właściwy kwadrat)
1. deklaracja roczna
2. korekta deklaracji rocznej

Data powstania obowiązku podatkowego / korekty (dzień-miesiąc- rok)
____ / ____ / ____________

Określenie zdarzenia, o którym mowa w punkcie 2 ( z powołaniem tytułu prawnego)
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D. DANE DOTYCZĄCE PRZEDMIOTU OPODATKOWANIA
D. 1

Identyfikatory działek ewidencyjnych i
identyfikatory budynków

D. 2

Numer księgi wieczystej i nazwa sądu w
którym prowadzona jest księga wieczysta

Wyszczególnienie

Powierzchnia
(w hektarach
fizycznych)

Udział

Stawka podatku
(w zł)

Kwota
podatku
(zł.)

1. Lasy wchodzące w skład rezerwatów przyrody i parków
narodowych
2.Lasy pozostałe
Łączna kwota podatku ( suma poz. od 1 do 3 -zaokrąglić do pełnych złotych)

E. DANE DOTYCZĄCE ZWOLNIEŃ W PODATKU LEŚNYM
1.

Tytuł zwolnienia ( z powołaniem przepisu ustawy lub uchwały Rady Gminy Nowa Ruda)

2.

Miejsce położenia lasu, numer księgi wieczystej, nazwa sądu w którym prowadzona jest księga wieczysta,
identyfikatory działek ewidencyjnych lasu zwolnionego

3.

Powierzchnia zwolniona w ha fizycznych

F. OŚWIADCZENIE I PODPIS PODATNIKA LUB OSOBY UPOWŻNIONEJ DO
REPREZENTOWANIA
Uprzedzony o odpowiedzialności z art. 56 kodeksu karnego skarbowego oświadczam, że podane przeze mnie dane są zgodne z prawdą.
Imię

Nazwisko

Data wypełnienia
(dzień-miesiac-rok)

Podpis (pieczątka) podatnika/osoby upoważnionej do reprezentowania podatnika

__ - ___-______
G. ADNOTACJE ORGANU PODATKOWEGO
Uwagi organu podatkowego

Podpis przyjmującego

Data (dzień-miesiac-rok)

___–___–______
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