
UCHW ALA Nr 111/14/10
RADY MIASTA RAWA MAZOWIECKA

z dnia 22 grudnia 2010 r.

zmieniajl!ca uchwal~ w sprawie okreslenia wzoru formularzy informacji i deklaracji
podatkowych w podatku od nieruchomosci.

Na podstawie art.18 ust.2, pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku 0 samorzqdzie gminnym
(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984,
Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr
102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17
poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z
2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458 i z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz.1241, z
2010 roku Nr 28, poz.142 i poz.146 i Nr 106 poz.675) oraz art.6 ust.13 ustawy z dnia 12 stycznia
1991 roku 0 podatkach i oplatach lokalnych (Dz. U. z 2010 roku Nr 95, poz.613, Nr 96, poz.620,
Nr 225 poz.1461 i Nr 226, poz.1457) Rada Miasta Rawa Mazowiecka uchwala, co nast~puje:

§ 1. W uchwale Nr III/14/06 Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 21 grudnia 2006
roku w sprawie okreSlenia wzoru formularzy informacji i deklaracji podatkowych w podatku
od nieruchomosci (Dziennik Urz~dowy Wojewodztwa lodzkiego Nr 433 poz. 3853)
wprowadza si~ nast~pujqce zmiany:

1) zalqcznik Nr 1 do uchwaly okreSlajqcy wzor formularza "Informacja 0 nieruchomosciach
i obiektach budowlanych " , otrzymuje brzmienie okreslone w zalqczniku Nr 1 do niniejszej
uchwaly.

2) zalqcznik Nr 2 do uchwaly okreSlajqcy wzor formularza " Deklaracja na podatek od
nieruchomosci ", otrzymuje brzmienie okreslone w zalqczniku nr 2 do niniejszej uchwaly.

§ 3. Uchwala podlega ogloszeniu w Dzienniku Urz~dowym Wojewodztwa Lodzkiego
i wchodzi w zycie po uplywie 14 dni od dnia jej ogloszenia, z moc't obowi'tzuj'tc't od dnia 1
stycznia 2011 roku.



Zalqcznik Nr 1 do uchwaly Nr Ill/I 4110
Rady Miasta Rawa Mazowiecka
z dnia 22 grudnia 20 lOr.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. 0 podatkach i oplatach lokalnych 1/ (Tekstjedn. tekst jednolity Dz U z 2006 roku Nr 121,
poz.844 z p6iniejszymi zmianami).
Skladajqcy: Formularz przeznaczony dla os6b fizycznych b~dqcych wlascicielami nieruchomosci lub obiekt6w budowlanych, posiadaczami

samoistnymi nieruchomosci lub obiekt6w budowlanych, uzytkownikami wieczystymi grunt6w, posiadaczami nieruchomosci lub ich
cz~sci albo obiekt6w budowlanych lub ich cz~sci, stanowiqcych wlasnosc Skarbu Pallstwa lub jednostki samorzqdu terytorialnego.

Tennin skladania: W terminie 14 dni od zaistnienia okolicznosci majqcych wplyw na powstanie, bqdz wygasni~cie obowiqzku podatkowego.
Miejsce skladania: Burmistrz Miasta Rawa Mazowiecka

1/
niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrozenia nast~pujqcych dyrektyw Wsp61not Europejskich :

I) dyrektywy 921106/EWG z dnia 7 grudnia 1992 roku w sprawie ustalenia wsp61nych zasad dla niekt6rych typ6w transportu kombinowanego towar6w
mi~dzy pallstwami czlonkowskimi (Oz. Urz. WE L 368 z 17.12.1992)
2) dyrektywy 1999/62/WE z dnia 17 czerwca 1999 r. w sprawie pobierania oplat za uzywanie niekt6rych typ6w infrastruktury przez pojazdy ci~zarowe
( Oz. Urz. WE L 187 z dnia 20.07.1999 ).

A. MIEJSCE SKLADANIA INFORMACJI
3 Bunnistrz Miasta Rawa Mazowiecka

Adres: 96 - 200 Rawa Mazowiecka PI. J. Pilsudskiego 5

B. DANE SKLADAJACEGO INFORMACJF;

B.I DANE IDENTYFlKACY JNE
4. Rodzaj skfadaj'lcego informacj~ (zaznaczyc wfasciw'l. kratk~)

o 1. wfasciciel, uZytkownik lub posiadacz o 2. wsp6fwfasciciel, wspOfuzytkownik lub wsp6-tposiadacz
5. Nazwisko, pierwsze imi~, data urodzenia

6. Imi~ ojca, imi~ matki

7. Numer PESEL

8. Miejsce pOfozenia przedmiot6w opodatkowania oraz numery dziafek

9. Numer/y ksi~gi wieczystej lub zbioru/6w dokument6w

B.2ADRES ZAMIESZKANIA
10. Kraj 11. Wojew6dztwo 12. Powiat

13. Gmina 14. Utica 15. Numer domu / Numer lokalu

16. Miejscowosc 17. Kod poeztowy 18. Poezta

C. OKOLICZNOSCI POWODUJJ\CE KONIECZNOSC ZLOZENIA INFORMACJI
19. Okolicznosci (zaznaczyc wfasciw'l. kratk~)

o 1. informacja na dany rok 02. korekta informacii na dany rok



D. DANE DOTYCZJ\CE PRZEDMIOTOW OPODATKOW ANIA
I I

0.1 POWIERZCHNIA GRUNTOW
I. zwiqzanych z prowadzeniem dzialalnosci gospodarczej, 20.

bez wzglc<duna spos6b zakwalifikowania wewidencji
grunt6w i budynk6w:

,
............................................................................ m-

2. pod jeziorami, zajc<tych na zbiomiki wodne retencyjne 21.
lub elektrowni wodnych

............................................................................ ha
3. pozostaJe grunty w tym zajc<tena prowadzenie odplatnej 22.

statutowej dzialalnosci pozytku publicznego przez
organizacje pOZytku publicznego

,
............................................................................ m-

0.2 POWIERZCHNIA UZYTKOWA BUDYNKOW LUB ICH CZ~SCI (*)
1. mieszkalnych - og61em 23. ,

............................................................................ m-
24.

w tym:
- kondygnacji 0 wysokosci od 1,40 do 2,20 m ,.. ... .................. ................... ................ ....... ...... ..................m'

- kondygnacji 0 wysokosci powyzej 2,20 m ,
....................................................................m'

• Do powierzchni uiytkowej budynku lub jego cz~sci naleiy zaliczyc powierzchni~ mierzon'l, po wewn~trznej dlugosci scian na wszyslkich
kondygnacjach, z wyjll.tkiem powierzchni klatek schodowych oraz szybow dzwigowych. Za kondygnacj~ uwaia si~ rowniei garaie podziemne, piwnice,
slltereny i poddasza lliytkowe.

2. zwiqzanych z prowadzeniem dzialalnosci gospodarczej 25.
oraz od czc<scibudynk6w mieszkalnych zajc<tychna
prowadzenie dzialalnosci gospodarczej ,

......................................................... nl'
W tym:

- kondygnacj i 0 wysokosci od 1,40 do 2,20 m ........ ...... .. ... .... . .. ......•.. . .......................... ln2

- kondygnacji 0 wysokosci powyzej 2,20 m ,
.............•. .......... .. ... ...•.....• - .. -. ...... ......... .......... . .............. .m'

3. zajc<tena prowadzenie dzialalnosci gospodarczej w 26.
zakresie obrotu kwalifikowanym materialem siewnym
og61em

,
...................•.•......••........•••....•................•.•............ 111-

W tym:
- kondygnacji 0 wysokosci od 1,40 do 2,20 111 ,

- .... .... -. ............. .......•... ...... ....... ....... .................... ............. nl'

- kondygnacji 0 wysokosci powyzej 2,20 m
................ ....... ........ ...... ........ ' ........ ............... ........ 111

2

4. zwiqzanych z prowadzeniem dzialalnosci gospodarczej w 27.
zakresie udzielania swiadczen zdrowotnych, zajc<tych
przez podmioty udzielajqce tych swiadczell og61em ............................................................................ m2

w tym: ,
- kondygnacji 0 wysokosci od 1,40 do 2,20 m ..... ...... .......... ........... ........ ...... ....... ....... ........... ............... m'

- kondygnacji 0 wysokosci powyzej 2,20 m ................... ...........• ......... ....... ...... ......... . ........... ............... 111
2

5. kom6rki 28.
7.............................................................................. m-

6. pozostaJych w tym zajl(tych na prowadzenie odplatnej 29.
statutowej dzialalnosci pozytku publicznego przez
organizacje pozytku publicznego og61em

,
........................................................................... m-

w tym:
- kondygnacji 0 wysokosci od 1,40 do 2,20 m ,

................................. ...... ..... .................... .... 111-





Zalltcznik Nr 2 do uchwaly Nr IIl/14/1 0
Rady Miasta Rawa Mazowiecka
z dnia 22 grudnia 20 I0 roku

Podstawa prawn a: Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. 0 podatkach i oplatach lokalnych 1/ (Tekstjedn. jednolity Dz U z 2006 roku Nr 121, poz.844
z p6Zniejszymi zmianami).
Skladajltcy: Formularz przeznaczony dla os6b prawnych, jednostek organizacyjnych oraz sp61ek nie majltcych osobowosci prawnej b~dltcych

wlascicietami nieruchomosci lub obiekt6w budowlanych, posiadaczami samoistnymi nieruchomosci lub obiekt6w budowtanych,
uzytkownikami wieczystymi grunt6w, posiadaczami nieruchomosci tub ich cz~sci albo obiekt6w budowlanych tub ich cz~sci,
stanowiltcych wlasnosc Skarbu Panstwa lub jednostki samorzltdu terytorialnego oraz dla os6b fizycznych b~dltcych wsp61wlaScicielallli
lub wsp61posiadaczami z osobami prawnymi, bltdz z innymi jednostkami organizacyjnymi nieposiadajltcymi osobowosci prawnej lub z
sp61kami nieposiadajltcymi osobowosci prawnej, z wyjlttkielll os6b tworzltcych wsp6lnot~ mieszkaniowlt.

Termin skladania: 00 15 stycznia kazdego roku podatkowego lub w terminie 14 dni od zaistnienia okolicznosci Illajltcych wplyw na powstanie bltdz
wygasni~cie obowiltZku podatkowego.

II
niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrozenia nast~pujltcych dyrektyw Wsp61not Europejskich :

I) dyrektywy 92/1 06/EWG z dnia 7 grudnia 1992 roku w sprawie ustatenia wsp61nych zasad dla niekt6rych typ6w transportu kombinowanego towar6w
Illi~dzy panstwallli czlonkowskimi (Oz. Urz. WE L 368 z 17.12.1992)
2) dyrektywy I999/62/WE z dnia 17 czerwca 1999 r. w sprawie pobierania oplat za uzywanie niekt6rych typ6w infrastruktury przez pojazdy ci~zarowe (
OzUrz WE L 187 z dnia 20.07.1999).

A. MIEJSCE SKLADANIA DEKLARACJI
3. Burmistrz Miasta Rawa Mazowiecka

Adres: 96 - 200 Rawa Mazowiecka PI. J. Pilsudskiego 5

B. DANE SKLADAJJ\CEGO DEKLARACJF; (niepotrzebne skresli6)
* - dotyczy skladajltcego deklaracj~ nieb~dltcego osoblt fizycznlt ** - dotyczy skladajltcego dektaracj~ b~dltcego osoblt fizycznlt

8.1 DANE IDENTYFlKACYJNE
4. Rodzaj skladajltcego deklaracj~ (zaznaczyc wlasciwlt kratk~)

o I. osoba fizyczna o 2. osoba prawna 03. jednostka organizacyjna nie posiadajltca osobowosci prawnej
o 4. sp61ka nie majltca osobowosci prawnej

5. Rodzaj wlasnosci (zaznaczyc wlasciwlt kratk~) 01. wlasciciel o 2. wsp61wlasciciel

o 3. posiadacz samoistny o 4.uZytkownik wieczysty o 5. posiadacz
6. Nazwa pelna * I Nazwisko, pierwsze imi~, data urodzenia**

7 Nazwa skr6cona* I imi~ ojca, imi~ matki**

8 Identyfikator REGON* I Numer PESEL **

9 Miejsce/a polozenia przedmiot6w opodatkowania oraz numer/y dzialek

10. Numer/y ksi~gi wieczystej tub zbioru/6w dokument6w

8.2 ADRES SIEDZIBY* / ADRES ZAMIESZKANIA**
II. Kraj 12. Wojew6dztwo 13. Powiat

14. Gmina IS. Ulica 16. Numer domu I Numer lokatu

17. Miejscowosc 18. Kod pocztowy 19. Poczta

C. OKOLICZNOSCI POWODUJJ\CE KONIECZNOSC ZLOZENIA DEKLARACJI
20. Okolicznosci (zaznaczyc wlasciwlt kratk~)

o I. deklaracja roczna o 2. korekta deklaracji rocznej

D. DANE DOTYCZJ\CE PRZEDMIOTOW OPODATKOWANIA (z wyj'l.tkiem zwolnionych)
Wyszczeg61nienie Podstawa Stawka podatku Kwota podatku

opodatkowan ia wynikajltca z Uchwaly w zl,gr
Rady Miasta Nr
z dnia
w zl,gr



0.1 POWIERZCHNIA GRUNTOW
l. zwi'l.zanych z prowadzeniem dzia!alnosci gospodarczej, 2l. 22. 23.
bez wzgl~du spos6b zakwalifikowania ewidencji ?

na w .. ... .. ........... m- ................. ) ...... ................. ) .......
grunt6w i budynk6w

2. podjeziorami, zaj~tych na zbiorniki wodne retencyjne 24. 25. 26.
lub elektrowni wodnych

................... ha ••••.........•.. ')" ..... ............ .....,... ....

3. pozostalych w tym zaj~tych na prowadzenie odpJatnej 27. 28. 29.
statutowej dzia!alnosci potytku
publicznego przez organizacje potytku publicznego ?.................... m- ................. ) ....... ................. ) .......

0.2 POWIERZCHNIA U:ZYTKOWA BUDYNKOW LUB ICH CZ~SCI (*)
I. mieszkalnych - og6!em 30. 31. 32.

?................... m- ................. ) ....... ................. ) .......
wtym: 33 34. 35.
- kondygnacji 0 wysokosci od 1,40 do 2,20 m (zaliczyc 50%

,
........................... 111· ................... .... ,.. ....... ........ .......•..

powierzchni)

- kondygnacji 0 wysokosci powyzej 2,20 111
,

............ ........ ..... m" .................. .... " ......
................. """1"-

* Do powierzchni lIzytkowej blldynkll Ilib jego cz~sci nalezy zaliczyc powierzchni~ mierzon'l, po wewn~trznej diligosci scian na wszystkich
kondygnacjach, z wyjll.tkiem powierzchni klatek schodowych oraz szyb6w dzwigowych. Za kondygnacj~ lIwaza si~ r6wniez garaze podziemne, piwnice,
slltereny i poddasza lIzytkowe.

2. zwi'l.zanych z prowadzeniem dzia!alnosci gospodarczej 36. 37. 38.
oraz od budynk6w mieszkalnych lub ich cz~sci zaj~tych
na prowadzenie dzia!alnosci gospodarczej ?.................. m- ...................... .................. ......

3. zaj~te na prowadzenie dzia!alnosci gospodarczej w 39. 40. 4l.
zakresie obrotu kwalifikowanym materia!em siewnym
og6Jem,

?................... m- ................. ,....... . ................ ,.......
w tyl11:

- kOlldygllacji 0 wysokosci od 1,40 do 2,20 m (zaliczyc 50% ............ .m2
....... . ........... ... ,..... ................••.... , ... ...

powierzchni)
" kondygnacji 0 wysokosci powyzej 2,20 111 ............ .............. 1112 .......... ...... ......•.. ........ .....• ....

4. zaj~te na prowadzenie dzia!alnosci gospodarczej w 42. 43. 44.
zakresie udzielania swiadczen zdrowotnych, zaj~tych
przez podmioty udzielaj'l.ce tych swiadczen og6!em,

?................... m- ................. ,....... ................. ,.......

wtym: ,
- kondygllacji 0 wysokosci od 1,40 do 2,20 m (zaliczyc 50% .......... ........... .n1' .......... ..........•..•. ...... ............ ..... ... ...•.. .

powierzchlli)
" kondygllacji 0 wysokosci powyzej 2,20 111

.1112....... .............. ......... ,... . .....................•..

5. pozostaJych w tym zaj~tych na prowadzenie odp!atnej 45. 46. 47.
statutowej dzia!alnosci potytku
publicznego przez organizacje pOZytku publicznego
og6lem

?................... m- ................. ,....... ................. ,.......
w tym:

" kondygllacji 0 wysokosci od 1,40 do 2,20 111(zaliczyc 50%
powierzchni)

,
..... ........... ......... 111" ....... ............•.. .. . ... ............• .. ...

" kondygllacji 0 wysokosci powyzej 2,20 m .... ........... ..... 1112 ....... ......... ......•.... ................•••...•...••..



0.3 BUDOWLE
48. 49. 50.

1. budowle wykorzystywane bezposrednio do ................. ,....... ............. . ................ ,.......
wytwarzania eiepla, ruroeiqgi i przewody sieei
rozdzielezej eiepta i wody, budowle sJuzqce do
odprowadzania i oezyszezania seiek6w - 1 % ieh
wartosei okreSlonej na podstawie artA ust.1 pkt 3
i ust.3-7 ustawy z dnia 12 styeznia 1991 roku 0

podatkaeh i optataeh lokalnyeh

2. pozostate budowle - 2 % ieh wartosei okreslonej 51. 52. 53.
na podstawie artA LIst 1 pkt 3 ................. ) ....... ................. ,....... ................. ) .......
i ust.3-7 ustawy z dnia 12 styeznia 1991 roku 0

podatkach i optatach lokalnych

E. LJ\CZNA KWOT A PODA TKU
Kwota podatku 54.
Suma kwot z kol. D
( nalezy wpisac kwotc:;podatku po zaokrqglenill zgodnie z art.63 !i 1 ustawy z dnia 2908.1997 - OrdYllacja podatkowa)

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

F. INFORMACJA 0 PRZEDMJOTACH ZWOLNJONYCH
(podac powierzchllic:;, b~di wartosc blldowli przedmiot6w zwolnionych oraz przepis prawa - z jakiego tytulll wyst~puje zwollliellie)

G. OSWIADCZENIE I POD PIS SKLADAJJ\CEGO / OSOBY REPREZENTUJJ\CEJ SKLADAJJ\CEGO
Oswiadezam, i.e potlane przeze mnie dane Sll zgotlne z prawtlll i jest mi znana odpowiedzialnosc z kodeksu karnego skarbowego za potlanie

t1anyeh niezgodnyeh z rzeezywistosei:j
55. Imi~ 56. Nazwisko

57. Data wypeillienia (dzieli - l11iesi~c - rok) 58. Podpis (piecz~c) skladaj~cego / osoby reprezelllllj~cej skladaj~cego

Pouczenie: Na podstawie art. 3a ustawy z dnia 17 czerwca 1996 roku 0 post~powaniu egzekucyjnym w administracj i
(t.j. OZ.U z 2002 r. Nr 110, poz.968 z p6in. zmianami) niniejsza deklaracja stanowi podstaw~ do wystawienia
tytLltUwykonawczego.

H. ADNOT ACJE ORGANU PODA TKOWEGO
59. Uwagi orgallll podatkowego

60. Idelltyfikator przyjl11l1.i~cegofonnlliarz 61. Podpis przyjl11l1jqcego lorl11l1larz

Pi It W )Jt\i l\t}\
A J1 r'lllIlCCKA

(, I I ()~~


