
Uchwala Nr XXXIV/318/2005
Rady Miejskiej w Sulechowie
z dnia 15 listopada 2005 r.

w sprawie określenia wzorów formularzy w podatku od nieruchomości, podatku rolnym
i leśnym w Gminie Sulechów.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r., Nr 142 poz. 1591 z późnozm.) i art. 6 ust. 13
ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2002r., Nr 9
poz. 84 z późno zm.), art. 6a ust.ll ustawy z dnia 15 listopada 1984r. o podatku rolnym
( Dz. U. z 1993r. Nr 94, poz. 431 z późnozm.), art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 30 października
2002r. o podatku leśnym(Dz. U. Nr 200, poz. 1682 z późnozm.), uchwala się, co następuje:

§1. Określa się wzory formularzy w podatku od nieruchomości, podatku rolnym
i leśnym:

1) informacja w sprawie podatku od nieruchomości od osób fizycznych, wzór IN-l
stanowiąca załącznikNr 1 do uchwały,

2) deklaracja na podatek od nieruchomości od osób prawnych i jednostek
organizacyjnych wymienionych wart. 6 ust. 9 ustawy o podatkach i opłatach
lokalnychwzór DN-1, stanowiąca załącznikNr 2 do uchwały,

3) informacja w sprawie podatku rolnego dla osób fizycznych wzór IR-1 stanowiąca
załącznikNr 3 do uchwały,

4) deklaracja na podatek rolny od osób prawnych i jednostek organizacyjnych
wymienionychwart. 6a ust. 8 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych wzór DR-l,
stanowiąca załącznikNr 4 do uchwały,

5) deklaracja na podatek leśny od osób prawnych i jednostek organizacyjnych
wymienionych wart. 2 ust. 1 ustawy o podatku leśnym wzór DL-l, stanowiąca
załącznikNr 5 do uchwały.

§2. Traci moc uchwała Nr XXII1/196/2004 Rady Miejskiej w Sulechowie z dnia 30 listopada
2004r. w sprawie: określeniawzorów formularzyw podatku od nieruchomości,podatku
rolnymi leśnymw Gminie Sulechów (Dz. Urz. Woj. Lub. Nr 103, poz. 1611).

§3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Sulechowa.

§4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku
Urzędowym Wojewódzka Lubuskiego i obowiązuje od 1 stycznia 2006 r. oraz podlega
podaniu do wiadomości publicznej przez rozplakatowanie na terenie Gminy Sulechów
i w Biuletynie InformacjiPublicznej,



l. ..............................................................................................

Załącmik Nr l
do Udlwały Nr XXXIV/318/2005 r.
Rady Miejskiej w Suled10wie
z dnia 15 listopada 2005 r.

Numer ldmtyfikacji Podatkowej składającego informację

2. ,...........................

3. Właściwy Urząd Skarbowy.................................................

, ,.......

4.PKD.....................................................................................

5. Telefon kontaktowy .......

IN -1 INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI

7. Rodzaj składającego informację (zamaczyć właściwą kratkę)

D 1.właściciel D 2. ws ółwłaściciel
8a. Nazwisko, pierwsze imię, data urodzmia

D 3. uMkownik D 4. adkobierca

9a. Imię ojca, imię matki

8b Nazwisko, pierwsze imię, data urodzmia

9b. Imię ojca, imię matki

lOb. Numer PESEL

15. Ulica 16. Numer domu I Numer lokalu

18. Kod pocztowy 19. Poc21a

KOLICZNOSCI POWODUJ CE KONIECZNO ZLOZENIA INFORMACJI
20. Okolicmości (zamaczyć właściwą kratkę)

D 1. informacja na dany rok D 2. korekta informac'i na dany rok

ĘlQl\1IQ'lJQM'Q:ł-Q:rJ~'ĘKQM'.t\NJĄ.($ 'ątl<ięm~()lpi()J1. ...yl1)

POŁOZENIE NIERUCHOMOSCI, ADRES, NR DZIAŁKI, NR KSIĘGI WIECZYSTEJ
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l. związanych z prowadzeniem działalności
gospodarczej, bez względu na sposób
zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków

2. pozostałe grunty

3. nieużytki

4. pod jeziorami, zajętych na zbiornikiwodne
retencyjne lub elektrownie wodne

,
m2

22.

m2

23.
~

nl~

24.

m2

D.2..P()'WI~~G}[NIA:lł~Y'rKQWĄ.1.łlJP~()W..1.I.JJ3..XC}[;;GZĘ:.;QX
1. mieszkalnych - ogółem

25.(a + b) m2

z tego:
- kondygnacji o wysokości od 1,40 do 2,20 m (zaliczyć 50%

powierzdmi)

-kondygnacji o wysokości powyŻ«i 2,20 m

. 1)0 :powjerzd1fii

k.Ofidygnącjac.i1, Z

suteren 1.00
2. związanych z prowadzeniem działałności gospodarczej

oraz od części budynków mieszkalnych zajętych na
prowadzenie działalności gospodarczej ogólem
ztego:

-kondygnacjio wysokości od 1,40 do 2,20 m (z.alic:lYć50%
powierzdmi)

26.

(a) m'

-kond sokościo że'2,20m
3. zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej w

zakresie obrotukwalifikowanym materiałem siewnym
ogółem
ztego:

-kondygnacji o wysokości od 1,40 do 2,20 m (zaliczyć 50%
powierzdmi)

-kondygnacji o wysokości powyżej 2,20 m

5. Zajętych na garaże
ztego:

kondygnacji o wysokości od 1,40 do 2,20 m (zaliczyć 50%

powicrzdmi)

(wartość, o której mowa w przepisach o podatkach dochodowych)

(a + b) ..m2

(a) m2

(b) m'

28.
(a + b) n12

(a) m'

(b) m'

29.
(a + b) m2

(a) m'

(b) """""",'"'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' m'

30.
(a + b) m2

(a) m2

(b) m'

31.
(a + b) ln2

(a) " m'

(b) , m2
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E. INFORMACJA O PRZEDMIOTACH I PODMIOTACH ZWOLNIONYCH
(podać powierzchnię, bądź wartość budowli przedmiotów 7..Wolnionydl oraz przepis prawa - z jakiego t)'tułu występuje 7..WOhlienie)

35. Data wypebtienia (dzień. miesiąc. rok)

37. Uwagi organu podatkowego

38. identyfikator przyjmującego formularz 39. Podpis przyjmującego formularz



Pieczęć nagłówkowa podatnika

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXXIV/318/2005 r.
Rady Miejskiej w Suledtowie
z dnia 15 listopada 2005 r.

l. NIl' ,

. Regon " ".............

.NrI'KD...........................................................................

~. Numer Krajowego Rejestm Sądowego ,

5. Tel. kontaktowy ..............................................................

DN-l DEKLARACJA NA PODA TEK OD NIERUCHOMOŚCI

na

8. Rodzaj składającego deklarację (zaznaczyć właściwy kwadrat)

D l. osoba prawna D 2. jednostka organizacyjna D 3. spółka nieposiadające osobowości prawnej

9. Rodzaj własnośc.i, posiadania szczegółowe informacje o rodzaju posiadania naleZy wykazać
w deklaracji str. 4 w części J" wykaz" poz. 62, 63, 64.

10. Miejsce położenia przedmiotu opodatkowania: szczegółowe informacje o przedmiocie opodatkowania należy wykazać
w deklaracji str. 4 w części J "wykaz" poz. 62, 63, 64.

11. Numer Księgi Wieczystej: szczegółowe informacje o przedmiocie opodatkowania należy wykazać
w deklaracji str. 4 części J .. wykaz" poz. 62, 63.

12. Nazwa pełna podatnika.
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22. Okolicmości powodujące złożenie deklaracji (zamaczyć właściwy kwadrat i podać datę od kiedy obowiązuje zmiana)

D l. deklaracja na dany rok

D 2. korel-ta deklaracji rocmq

D 3. wygaśnięcie obowiązku podatkowego

D 4. powstanie obowią7ku podatkowego w trakcie roku

- data od ..............

- data od ...................................

- data od ....................................

m , ,....

m2

m2

2. 3.

"""''''''''''''
m , , "..........

m2

m2
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5. 6.
............................

2
m

2
m

8. 9.

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

m2

m2

55. Imię i nazwisko osoby sporządzającej deklarację 56. Imię i nazwisko kierownika jednostki

telefon kontakto~ ,...........................
57. Data wypełnienia (dzień -miesiąc - rok) 58. Podpis (pieczęć) skladającego I osoby reprezentującej składającego

. ADNOTACJE ORGANU PODATKOWEGO
59. Uwagi organu podatkowego

60. Data i podpis przyjmującego formularz 61. Identyłikator jednostki

Pouczenie: .

W przypadku nie wplacenia kwoty podatku w obowiązujących terminach i ratach lub wpłacenia jej
w niepełnej wysokości, niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego,
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji
(Dz. U. z 2002 r. Nr 110, poz. 968, z późno zm.).
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I Informacje o współwłaścicielach I współposiadaczach: ImIOna,nazwiskaoraz adresyzamieszkania.

~.~w coomQś<i
~

~.d.łkotv.nin ~Dd.t
~

lart. 7 a ustawy
r.:., I ~II

'I I .
.. I ...'

-

Nr Księgi Nr geodezyjny Rodzaj własności, Połoźcnie gruntu: miejscowość, ulicę, Powierzchnia gruntu
Wieczystej, umowy, działki, obręb [posiadania gruntu ("') numer W m2

bądź decyzji,
. .

63. I .1r ~ .
- - ,

'

nieniuustawyPrawot - vlane, któryj
.

- ~entvl~----

Połoźcnie budynku: miejscowość,ulica, numer

.

--
'. .-, . -

Powierzchnia
użytkowa budynku

wm2

Nr Księgi Wieczystej, Nazwa budynku, rodzaj
umowy, bądź decyzji własności, posiadania (")

- ~.- . ot,:. II~'J&;J
-. !- J""'

iakzt:~ ' - . ,wIan ,. '.
i~. . . . 11'0(\ - .
-

Nr inwentarzowy- . -.
i rodzaj własności

nOsiadania( " ) . .

~.
Nr Księgi Przepis prawa, z którego Nr geodezyjnydziałki, Położeniegruntu; Powierzchnia

Wieczystej, umowy, wynika zwołnienie obręb, rodzaj miejscowość,ulicę, numer gruntu w m2
bądź decyzji z podatkugruntu własności,

Dosiadania(")
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Powiertchnilt
użytkowa budynku

wlD2

7. BUDOWLE (W) - jako obiekt budowlany w rozumieniu ustawy
biektem małej.architektury, a także urządzenie budowlane związane ż
. owanie obiektu z odnie z °e orzeznaczeniem:
Nr inwentarzowy Przepis prawa z którego
i rodzajwlasnośdwynika zwolnienie

osiadania. z odatku budowli

dowlane nie będący budynkiem lub
wlariym, który zapewnia..

.

Wartość blldowli w zł.

W razie posiadania większej liczby nieruchomości załączyć odrębny wykaz wg ustalonego wzoru

60. Data i podpis prZY.imującego formularz 61. Identyfikator jednostki

(*)
l.własność,
2.współwłasność,
3.posiadanie samoistne,
4. współposiadanie samoistne,
5. użytkowanie wieczyste,
6.współużytkowanie wieczyste,
7.posiadanie zależne (najem, dzierżawa),
8.dzierżawa od Agencji Nieruchomości Rolnej (ANR),
9.dzierżawa gruntu gminnego,
lO.współposiadanie zależne (najem, dzierżawa),
ll.zarząd,
12.zarząd nieruchomości gminnej.



7.ałącrnik Nr J
do Uchwały Nr XXXIV/318/2005 r.
Rady Miejskiej w Sulechowie
z dnia 15 listopada 2005 r.

~N',"_ldm'yfi"Cj; P"".k~. ",I'''"j""""
mf_cj,

l:
::::.::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::'.:::.::::::::::'..:::::::::::::

p. Wlaściwy Urząd Skarbowy.....................................................

l~~;':~=':~I::

IR-I INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU ROLNEGO

I:J3. użytkownik I:J 4. spadkobierca

14. Ulica 15. Numer domu / Numer lokalu

17. Kod pocztowy 18. Poczta

NIA 1NFOIUIACJI" ." . . .
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5. Identyfikator przyjmującego formularz 6. Podpis przyjmującego fommlarz



Pieczęć nagłówkowa podatnika

l. NIP ......................................................................................

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XXXIV/318/2005 r.
Rady Miejskiej w Sulechowie
z dnia 15 listopada 2005 r.2. Regon ,.............

3. Numer Krajowego Rejestm Sądowego ..............................

4. Numer PKD .........................................................................

3. Telefon kontaktowy.............................................................

DR-l DEKLARACJA NA PODA TEK ROLNY
4. na 2006 rok

9. Nazwa skrócona* / imię ojca, imię matki**

10. Identyfikator REGON* / Numer PESEL **

12. Województwo

15. Ulica 16. Numer domu / Numer lokalu

18. Kod pocztowy 19. Poczta

ONIECZNOSC ZŁOZENIA'
20. Okoliczności (zaznaczyć właściwą kratkę)

ClI. deklara
.
a roczna

D. POŁOŻENIE NIERUCIIOMOSCI, NR DZIAŁKI, NR KSIĘGI WIECZYSTEJ
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E. DANE DOTYC PRZEDMIOTOW OPODATK
.

.. uw oz
..

.

I"
..

U ~
~

II

pt

..

hl .

.
.-

..
..., .--1

Ii=

:~~~

~ II.
ma

-=-. lUb

u;~
=t=t

. ~'JZ .

J!-
"

. "
.

vz.

.

I

~
.

I

I.. 111",-

~. . ..,..,'

lin

.. .
., ..

.j

...

"
Grunty pod
.

stawami
NJeutytkł

Rowy
.

,.

.
... I

.

..

.
.'.......



3

z 1Iń.233

24. Podpis (pieczęć) składającego I osoby reprezentującej składającego

26. Identyfikator przyjmującego formularz 27. Podpis przyjmującego formularz

Pouc7..enie:
W przypadku nie wykonania w całości lub w części zadeklarowanego zobowiąza"ia podatkowego,
niniejszadeklaracja stanowi podstawę do wystawieniatytułu wykonawczegozgodnie :f łł~pjsami ustawy
z d?~a117 czerwca 1966r. o postępowaniuegzekucyjnymw administracji(Dz. U. z ~~r,. ,-r PO, poz. 968
z pozn. zm.).



l. ........................................................

7.ałąc:mik Nr 5
do Uchwały Nr XXXIV/318/2005 r.
Rady Miejskiej w Sulechowie

z dnia 15 listopada 2005 r.

Numer Identyfikacji Podatkowej składającego deklarację

'. ,.................................................................................

3. Telefon kontaktowy
" """".."""."."..." ""...".

DL-l DEKLARACJA NA PODA TEK LEŚNY

\

4. Rok

. Rodzaj składającego deklarację ( podkreślić właściwe)

l. osoba fizyczna 2. osoba prawna 3. jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej
4. spólka nie mająca osobowości prawnej

. Rodzaj własności (podkreślić.właściwe)
l. własność

. Nazwa pełna* / Nazwisko, pierwsze imię, data urodzenia**

2. współwłasność

. Nazwa skrócona* /lmię ojca, imię matki**

o. Identyfikator REGON* I Numer PESEL**

16. Nr dOll1u/Nr lokalu

O. Okoliczności (zaznaczyć właściwą kratkę)

O 1. dcklaracja roczna O 2. korckta dcklaracji roczncj

. DANE DOTYCZĄCE PRZEDMIOTOW OPODA TKOW ANIA, POLO ZENIE
NIERUCHOMOŚCI, NR DZIAŁKI, NR KSIĘGI WIECZYSTEJ



E. INFORMACJA O PRZEDMIOT ACH ZWOLNIONYCH
(podać powierzchnię zwolnionego lasu oraz przepis prawa -z jakiego tytulu występuje zwolnienie)

3. Data wypełnienia (dzień - miesiąc - rok)

NOTACJEORGANU<PODA11{OWE
5. Uwagi organu podatkowego

6. Identyfikator przyjmującego formularz 7. Podpis przyjmującego fonnularz
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