UCHWALA Nr XI173/15
RADY MIASTA RAW A MAZOWIECKA
z dnia 26 listopada 2015 r.

a podstawie art.18 ust.2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku 0 samorz~dzie
gminnym (Dz. U. z 2015 r., poz. ISIS) oraz art.6a ust.ll ustawy z dnia 15 1istopada 1984
roku 0 podatku rolnym (Dz.U.z2013
r. poz.1381, z2014r. pozAO, z 2015 r. poz.l045)
Rada Miasta Rawa Mazowiecka

uchwala,

co nast-rpuje:

§ 1.Usta1a siy:
1) wz6r formu1arza informacji 0 gruntach, stanowi~cy zal~cznik Nr 1 do uchwaly;
2) wz6r formu1arza dek1aracji na podatek ro1ny, stanowi~cy zal~cznik Nr 2 do uchwaly.

§ 3. Traci moc uchwala Nr II/9/2002 Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 2
grudnia 2002 r. w sprawie okres1enia wzor6w informacji i dek1aracji dotycz~cych wymiaru
podatku ro1nego ( Dziennik Urzydowy Wojew6dztwa L6dzkiego Nr 324, pozA443).
§ 4. Uchwala pod1ega ogloszeniu w Dzienniku Urzydowym Wojew6dztwa L6dzkiego
i wchodzi w zycie po uplywie 14 dni od dnia jej ogloszenia z mocq obowi~zuj~c~ od dnia
1 stycznia 2016 roku.

Zalqeznik nr I
do Uchwaly Nr XI/73/15 Rady Miasta
Rawa
Mazowiecka
z dnia 26 Iistopada 2015 r.

2. SkI adana dnia:

(dzieli - l11iesiqc - 10k)
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. 0 podatku rolnyl11 (Dz. U. z 2013 r. pOZ. 1381, z 2014 r. poz .. 40 oraz z 2015 r. poz. 1045. ze ZI11.)
Skladajqcy:
Fonnularz przeznaezony
dla osob fizyczl'o/ch b~dqeych wlascicielal11i gruntow, posiadaczal11i sal11oistnYl11i gruntow, uzytkownikal11i
wieczystyl11i gruntow, posiadaczal11i gruntow na podstawie ul110wy zawartej stosownie do przepisow 0 ubezpieczenu
spolecznyl11 mlnikow oraz
posiadaezal11i gruntow stanowiqcych wlasnosc Skarbll PaJistwa lub jednostki sal110rzqdu terytorialnego.
Terl11in skladania:
W terl11inie 14 dni od zaistnienia okolicznosci l11,\jqcych wplyw na powstanie, bqdi. wygasni~cie obowiqzkupodatkowego
lub
zaistnienia zdarzen l11ajqcyeh wplyw na wysokosc podatku.

A. MIEJSCE SKLADANIA INFORMACJI
3. Bunnistrz
Adres

Miasta Rawa Mazowiecka

96-200 Rawa Mazowiecka

PI Pilsudskiego

5

B. DANE SKLADAJJ\CEGO INFORMACJ~
B.I DANE IDENTYFIKACYJNE
4. Rodzaj

wlasnosci,

o I. wlasciciel,

calosci).

04.

posiadania
02.

posiadacz

o 8. posiadacz

zalezny

5. Miejsce/a (adres/y)
nieruchol11osci)

(zaznaczyc

wsp6/wlasciciel
sal11oistny,

o

(np. dzierzawca),

polol.enia

wlasciwq

kratk~)

(nieprowadzqcy

gospodarstwa

5. wspolposiadacz
0

przedl11iotow

9. wspolposiadacz
opodatkowania

wealosei),

sal11oistny,

0

3. wspolwlascieiel

o 6. uzytkownik

wieczysty,

(prowadzqcy

pierwsze

w

wieezysty,

zalezny (np. dzierzawca)

oraz identytikator/y

dzialek

(Uwaga!

Wykazuje

6 NUl11cr/y kSJ~gi wieczystej lub zbiorultiw dokul11entow oraz nazwa SqdL\ w ktorYI11 prowadzonaiestksi~ga
(Uwagal Wykazuje si~ odr~bnie dla kazdej nieruchol11osci)

7. Nazwisko,

gospodarstwo

o 7. wsp61uzytkownik

si~ odr~bnie dla kazdej

wieezysta

lub zbior doklll11entow

il11i~, drugie il11i~

8 Il11i~ojca, il11i~ l11atki, data urodzenia

(Uwagal

Wykazuje

si~ tylko \\owczas,

gdy osobie

tizycznej

nie nadano nUl11eru PESEl)

9. NUl11er PESELIREGON

B.2 ADRES ZAMIESZKANIA
10. Kraj

II Woiew6dztwo

12. Powiat

13. Gl11ina

14. Ulica

15. NUl11er dOl11u/ NUl11er lokalu

16. Miejscowosc

J 7. Kod pocztowy

18. Poezta

C. OKOLlCZNOSCI POWODUJACE KONIECZNOSC ZLOZENIA INFORMACJI
19. Okolicznosci
01

(zaznaczyc

inlonnaeja

wlasciwq

skladana

kratk~)

po raz pierwszy

na dany 10k

02.

korekta

uprzednio

zlozonej

in to rl11xji

D. DANE DOTYCZJ\CE PRZEDMIOTOW OPODATKOWANIA (w1'lcznie ze zwolnionymi)
Klasy uzytkow wynikaj,!ce
ewidencji gruntow i
budynkow
Gruntyorne

I

II
ilia
IIlb
IV
IVa

z

Powierzchnia

gruntu

w hektarach

fizycznych

!

IVb
V
VI
Vlz
Sady
I
II
IlIa
I1Ib
IVa
IVb
V
VI
Vlz
lIiytki
(I~ld, nastwiska:

ziclonc
wnisac wlasciwc)

I
II

III
IV
V
VI
Vlz
Grunt)

rolnc zabudowanc

I
II
IlIa
III
IIIb
IVa
IV
IVb
V
VI
Vlz
Grunty

pod stawami

a) zarybione lososiem, trociq.
glowacicq, paliq i pSlrqgiem. grunty
rolnc zabudowanc
b) zarybione inn) mi gatunkami ryb
nl7 \\ poz. a; grunt) pod stawami
niczarybionymi;
grunty
zadrzcwionc i zakrzcwionc na
uiytkach roln)ch oraz grunty pod
ro\\ am i

Rowy
Grunty

zadrzcwionc i zakrzaczonc
noloionc na lJ R

I
II
IlIa
III

IIIb
IVa
IV
V
VI
Vlz
Razem

E. INFORMACJA 0 UZYTKACH ROLNYCH POLOZONYCH NA TERENIE INNYCH CMIN (MIAST)
RZECZPOSPOLlTEJ POLSKIEJ
(podac nazwt; gllliny. powiaL wojewodztwo

oraz rodzaj. klast; i powierzchnit; uzytkow rolnych )

F. INFORMACJA 0 PRZEDMIOTACH

ZWOLNIONYCH

(podac rodzaj, klast; i powierLchnit; gruntow zwolnionych

G. OSWIADCZENIE

I PODPIS

SK-LADAJACEGO

oraz przepis prawa - zjakiego

/ OSOBY

Oswiadczam, ie podane przczc mnie dane sll zgodnc z prawdll.
20 Imie
22 Data

\I)

pelnienia (dzier\-Illiesiac

- rok)

tytulu \\ystt;puje zwolnienie)

REPREZENTUJACEJ

SK-LADAJACEGO

21. Nazwisko
23 Podpis (Iub pieczec) skladaillcego /osob)

H. ADNOTACJE ORCANU PODATKOWECO
24. Uwagi organll podalkowego

25. Identylikator

prz)jlllujacego

forlllularz

26. Data i podpis przyjlllujllcego

fonnlllarz

reprezentujllcej skladajllcego

Zal~cLnik nr 2.
do Uchwaly Nr XI173/15 Rady Miasta
Rawa Mazowiecka
z dnia 26 1istopada 2015 r.

12HRO~H

Podstawa prawna:
SkladalaC)

Tennin

skladania:

Ustawa z dnia 15 Iistopada 1984 r. 0 podatku rolnym ( Dz. U. z 2013 r. pOZ. 138. z 2014 r. POZH 40 oraz z 2015 r. poz. 1045, ze zm.)
Fonnularz przcznaczon)
dla osob rcawnych,jednostek
organizacyjnych
oraz spoleknie maj~cych osobowosci prawnej b~d~cych
wlasciciclami
gruntow. posiadaczami samoistnymi gruntow, uzytkownikani
wieczystymi gruntow, posiadaczami gruntow
stanowi~c)ch
wlasnosc Skalbu Palistwa lub jednostki samorz~du terytorialnego
oraz dla osob tizyczlych b~d~cych wspolwlascicielami
lub wspolposiadaczami
z osobami prawnymi, b~dZ z innymijednostkami
organizacyjn)
mi nleposiadaj~cymi
osobowosci prawnej lub ze
spolkami nieposiad~i~cymi
osobowoSci prawnej.
Do 15 stycznia kazdego roku podatkowego:
w terminie 14 dni od zaistnienia okol icznoSci Im~~cych wplyw na po\\stanie. b~dz
wygasni~cie obowi~zku podatkowego
lub zaistnienia zdarzeli m,!j~cych wplyw na wysokosc podatku.

A. MIEJSCE SKLADANIA DEKLARACJI
3 Bunnistrz

Miasta Rawa Mazowiecka

Adres:96-200

Rawa Mazowiecka

PI.J. Pilsudskiego

B. DANE SKLADAJ;\CEGO DEKLARACJ~
* - dot) czy sklad'!i~cego

deklaracj~

nieb~d~ccgo

5

(niepotrzebne

osob~ fizyczn~

skreslic)
** - dotyczy

sklad'!i~cego

deklaracj~

b~d~cego

osob~ tizyczn~

B.I DANE IDENTYFIKACYJNE
4. Rodzaj skladaj~cego

dcklara(;i~ (zaznaczyc

o I. osoba

fizyczna 0 2. osoba prawna
(zaznaczyc
5. Rodzaj wlasnoSci. posiadania

o I. wlasciciel

calosci).
07

04.

. 02

posiadacz

wspolwlasciciel
samoistny.

wspoluzytkownik

6 Miejsce/a (adres/y)
nieruchomosci)

0

(nieprowadz~cy
5 wspolposiadacz

o 8. posiadacz

wieczysty.

polozenia

wlasciw<) kratk~)
0 3. jednostka organizacyjna
wlasciw~ kralk~)

przedmiotow

gospodarstwa

0

4. spolka nie ll1~i,!ca osobowosci
w calosci),O

samoistny.O

zalezny (np. dzierzawca).

opodalkowania

3. wspolwlasciciel

6. uzytkownik

oraz identyfikator/y

0

9. Nazwa skrocona*
PESEL)**
10 Idcntyfikator

/ Numer

gospodarstwo

(np. dzierzawca)

si~ odrybnie dla kazdej

jest ksi~ga w iccZ) sta lub zbior dokumentow

(Uwaga!

Wykazuje

si~ tylko \\owczas,

gdy osobie

fizycznej

nie nadano numeru

PESEL **

I ADRES ZAMIESZKANIA**

II Kraj

12 Wojewodztwo

13. Powiat

14. Gmlna

15 LJIica

16 Numer domu / Numer lokalu

17. Mlejscowosc

18. Kod pocztowy

19. Poczta

C. OKOLlCZNOSCI POWODUJ;\CE KONIECZNOSC ZLOZENIA DEKLARACJI
20. Okolicznosci

(zaznaczyc

wtasciw~

o I.deklaracja

w

imi~, drugie imi~**

/ imie ojca. imiy matki ,data urodzenia

REGON*

B.2 ADRES SIEDZIBY*

pier\\sze

zalezny

( Uwag;:tl Wykazuje

7 Numcr/y ksiygi IVieczystej lub zbloru/ow dokumentow oraz nazwa s~du IV ktorym prowadzona
(Uwaga' Wykazuje sie odrebnie dla kazdej nieruchomosci)

8 NazIVa pelna* / Nazwisko,

(prowadz~cy

wiecZ)·sty.

9. wspolposiadacz

dzialek

prawnej

roczna

Kratky)
02.

korekta deklaracji

roczncj

D. DANE DOTYCZt\CE

PRZEDMIOTOW
Powierzchnia

Klasy
uzytk6w
wynikaj'lce
ewidencji
grunt6w i
budynk6w

Grunt}

Og6lem
z

OPODATKOWANIA
gruntu w hektarach

N iepod legaj'lce
przeliczeniu
na ha
przeliczeniowe

(whjcznie
fizycznych
Podlegaj'lce
przeliczeniu
na
hektary
przeliczeniowe

ze zwolnionymi)

Liczba
hektar6w
przeliczeniowy
ch

Stawka
z
I ha
(przeliczeni
owego lub
fizycznego)
w zl, gr

Wymiar
podatku
rolnego w
zl, gr

ornc

I
II

IlIa
I1Ib
IVa
IV
IVb
V

VI
Vlz
Sad V
I
II

IlIa
I1Ib
IVa
IVb
V

VI
Vlz
l'zytki

ziclonc

I
II
III

IV
V

VI
Vlz
Grunty rolnc
zabudowanc

I
II

IlIa
III

I1Ib
IVa
IV
IVb
V

VI
Vlz
Grunt)' pod
stawami

--

--------------,

a) zarybione
lososielll. trociq.
glollaclcq. paliq
i pSJn!gielll,
grunty rolne
zabudowanc
b) zal) bione
innYllli
galunkallli ryb
niz \\ poz. a;
grunt) pod
stawami
niezarybionymi
; grunt)'
zadrzewione
i
zal\.rzcwionc na
uZ)'lkach
rolnych oraz
grunty pod
rowami

----

Rowy
Grunt)'
zadrzewionc
i
zakrzaczone
polozonc na l"R

I
II
ilIa
III
IIIb
IVa
IV
V
VI
Vlz
Razem
( bez
zwolnien)
E. INFORMACJA 0 UZYTKACH
RZECZPOSPOLlTEJ
POLSKIEJ
(podac naz\\(; gllliny,

F. INFORMACJA

ROLNYCH

powial, wojewodztwo

oraz rodzaj. klas~ i powierzchni~

0 PRZEDMIOTACH

(podac rodzal. klase i powierzchnie

POLOZONYCH

grunlo\\

uzytkow

rolnych

INNYCH

GMIN (MIAST)

)

ZWOLNIONYCH
zwolnionych

oraz przepis prawa - zjakiego

G. ULGI W PODATKU ROLNYM 00 GRUNTOW
I. z tytu~u nabycia lub objycia w zagospodarowanie
2. inwestycyjne
3. gorskie
4. inne
Razem
H. LI\CZNA

NA TERENIE

tylulu \\) sl~puie z\\olnienie)

gruntow

KWOT A PODATKU

K wola podatku
Roznica kwot z D-

F (nalezy zaokrqglic

pOlllija si~. a kOlicowki b\ot

W) noszqce

do pelnych

zlotych. w ten sposob. ze koricowki

50 i wi~cej groszy podwyzsza

si~ do pelnych

kWOl wynoszqce

zlotych )

Illniej niz 50 groSLy

I. OSWIADCZENIE I PODPIS SKLADAJJ\CEGO /OSOBY REPREZENTUJJ\CEJ SKLADAJJ\CEGO
Oswiadczam,"ic
21 Il11iy

podanc pl-zcze rnnie dane sll z/?;odne z prawdll_
22. Nazwisko

23. Data \\ ypelnienia

(dzieli-

l11iesiqc - rok)

24. Podpis (pieczyc) skladajqcego / osob) reprezentujqcej skladajqcego

J. ADNOTACJE ORGANU PODATKOWEGO
23 Uwagi organu podatkowego

25 Identyfikator

przyjl11ujqccgo fonnularz

I 26.Data

i podpis przyjl11ujqcego fonnularz

~\~~~
a.

