UCHWAŁA NR 650/XXXVII/2017
RADY MIASTA PŁOCKA
z dnia 24 października 2017 r.
w sprawie określenia wzorów formularzy dotyczących podmiotu i przedmiotu opodatkowania
niezbędnych do wymiaru i poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego.
Na podstawie art.18 ust. 2 pkt. 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2017 r. poz. 1875) w związku z art. 6 ust. 13 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach
lokalnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1785), art. 6a ust. 11 ustawy z dnia 15 listopada 1984 roku o podatku rolnym
(Dz. U. z 2016 r. poz. 617, 1579 oraz z 2017 r. poz. 624, 1282 i 1529) i art. 6 ust. 9 ustawy z dnia
30 października 2002 roku o podatku leśnym (Dz. U. z 2017 roku poz. 1821) RADA MIASTA PŁOCKA
uchwala, co następuje:
§ 1. Określa się wzory formularzy dotyczących podmiotu i przedmiotu opodatkowania niezbędnych do
wymiaru i poboru podatku od nieruchomości:
1. Deklaracja na podatek od nieruchomości – wg wzoru stanowiącego Załącznik Nr 1,
2. Dane dotyczące przedmiotów opodatkowania – wg wzoru stanowiącego Załącznik Nr 2,
3. Informacja o nieruchomościach zwolnionych i niepodlegających opodatkowaniu
stanowiącego Załącznik Nr 3,
4. Informacja w sprawie podatku od nieruchomości – wg wzoru stanowiącego

– wg wzoru

Załącznik Nr 4.

§ 2. Określa się wzory formularzy dotyczących podmiotu i przedmiotu opodatkowania niezbędnych do
wymiaru i poboru podatku rolnego:
1. Deklaracja na podatek rolny - wg wzoru stanowiącego Załącznik Nr 5,
2. Informacja w sprawie podatku rolnego – wg wzoru stanowiącego Załącznik Nr 6.
§ 3. Określa się wzory formularzy dotyczących podmiotu i przedmiotu opodatkowania niezbędnych do
wymiaru i poboru podatku leśnego:
1. Deklaracja na podatek leśny - wg wzoru stanowiącego Załącznik Nr 7,
2. Informacja w sprawie podatku leśnego – wg wzoru stanowiącego Załącznik Nr 8.
§ 4. Traci moc Uchwała Nr 246/XIII/2015 Rady Miasta Płocka z dnia 24 listopada 2015 roku w sprawie
określenia wzorów formularzy dotyczących podmiotu i przedmiotu opodatkowania niezbędnych do wymiaru
i poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego (Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego
poz. 11609)
§ 5. Wykonanie Uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Płocka.
§ 6. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego i wchodzi
w życie z dniem 1 stycznia 2018 roku.

Przewodniczący Rady Miasta
Płocka
Artur Jaroszewski
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Załącznik nr 1
do uchwały RADY MIASTA PŁOCKA Nr 650/XXXVII/2017
Rady Miasta Płocka z dnia 24 października 2017 r.

DEKLARACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI

NA ………………. ROK

A.
Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2017 roku, poz. 1785 ze zmianami).zwana dalej „ustawą”.

Termin składania:

Formularz przeznaczony dla osób prawnych, jednostek organizacyjnych oraz spółek nie mających osobowości prawnej będących właścicielami
nieruchomości lub obiektów budowlanych, posiadaczami samoistnymi nieruchomości lub obiektów budowlanych, użytkownikami wieczystymi
gruntów, posiadaczami nieruchomości lub ich części albo obiektów budowlanych lub ich części, stanowiących własność Skarbu Państwa lub
jednostki samorządu terytorialnego oraz dla osób fizycznych będących współwłaścicielami lub współposiadaczami z osobami prawnymi, bądź z
innymi jednostkami organizacyjnymi nieposiadającymi osobowości prawnej lub ze spółkami nieposiadającymi osobowości prawnej, z wyjątkiem
osób tworzących wspólnotę mieszkaniową.
Do 31 stycznia każdego roku podatkowego lub w terminie 14 dni od zaistnienia okoliczności mających wpływ na powstanie (wygaśnięcie)
obowiązku podatkowego lub wysokość opodatkowania.

Miejsce składania

Organ podatkowy właściwy ze względu na miejsce położenia przedmiotów opodatkowania.

Składający:

B.

Status składającego deklarację (zaznaczyć właściwy kwadrat):
 osoba fizyczna,
 osoba prawna,

jednostka organizacyjna, w tym spółka nieposiadająca osobowości prawnej.

C.

OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI

Korekta deklaracji rocznej

Deklaracja roczna

Stan obowiązywania na dzień

-

-

r.

NAZWA ORGANU PODATKOWEGO

PREZYDENT MIASTA PŁOCKA, PL. STARY RYNEK 1, 09-400 PŁOCK
D.

DANE PODATNIKA: * - DOTYCZY PODATNIKA NIEBĘDĄCEGO OSOBĄ FIZYCZNĄ, ** - DOTYCZY
PODATNIKA BĘDĄCEGO OSOBĄ FIZYCZNĄ

D.1 DANE IDENTYFIKACYJNE
Nazwa pełna * / Nazwisko**
Nazwa skrócona * / Pierwsze imię, drugie imię **
Identyfikator REGON*/PESEL**

Numer identyfikacji podatkowej NIP
Wypełnia osoba fizyczna, gdy numer PESEL nie został nadany
Imię ojca

Data urodzenia

Imię matki

D.2 ORGAN REJESTROWY *
Nazwa organu rejestrowego:
Dane osoby reprezentującej firmę:
Klasa PKD lub EKD:1

Nazwa, numer rejestru i data rejestracji:

D.3 ADRES SIEDZIBY * / ZAMIESZKANIA **
Kraj

Województwo

Powiat

Gmina

Ulica

Nr domu

Miejscowość
1

Telefon

Kod pocztowy
1

Fax
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Nr lokalu

Poczta
Adres e-mail

1
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D.4 NUMER RACHUNKU BANKOWEGO
Nazwa banku1
Numer rachunku bankowego1

E.

DANE DOTYCZĄCE PRZEDMIOTÓW OPODATKOWANIA
Wyszczególnienie

Podstawa
opodatkowania

Stawka podatku
zgodnie z Uchwałą
Rady Miasta Płocka

Kwota podatku (w zł i gr.)

POWIERZCHNIA GRUNTÓW
1. związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez
względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i
budynków.
2. pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami
powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych.
3. pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej
statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje
pożytku publicznego.
4. niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o którym mowa
w ustawie z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2017
r. poz. 1023 i 1529), i położonych na terenach, dla których miejscowy
plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie
pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o
przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje
zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do
tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono
budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego.

5. zwolnionych
POWIERZCHNIA UŻYTKOWA BUDYNKÓW LUB ICH CZĘŚCI
1. mieszkalnych
2. związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz
od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na
prowadzenie działalności gospodarczej
3. zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w
zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym
4. związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w
rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych
przez podmioty udzielające tych świadczeń
5. pozostałych:
a) o powierzchni nie przekraczającej 12 m2 , w tym zajętych na
prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku
publicznego przez organizacje pożytku publicznego
b) o powierzchni powyżej 12 m2 , w tym w tym zajętych na
prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku
publicznego przez organizacje pożytku publicznego
6. zwolnionych
BUDOWLE
1. wartość budowli określona na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3
i ust. 3-7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych
2. wartość budowli zwolnionych

ŁĄCZNA KWOTA PODATKU (należy zaokrąglić do pełnych złotych)*

F.

INFORMACJA O ZAŁĄCZNIKACH (ZAZNACZYĆ WŁAŚCIWY KWADRAT):



Dane dotyczące przedmiotów opodatkowania
Informacja o nieruchomościach zwolnionych

PODPIS PODATNIKA/ OSOBY REPREZENTUJĄCEJ PODATNIKA
G.
Podpis osoby odpowiedzialnej za prawidłowe wypełnienie deklaracji

Podpis podatnika / osoby reprezentującej podatnika

1

Nr telefonu
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Pieczęć podatnika

H.

Data wypełnienia zgłoszenia

ADNOTACJE ORGANU PODATKOWEGO
Uwagi organu podatkowego
Identyfikator przyjmującego formularz

Podpis przyjmującego formularz

1

Pole nieobowiązkowe.
* Nie wszczyna się postępowania, a postępowanie wszczęte umarza, jeżeli wysokość zobowiązania podatkowego na dany rok podatkowy nie przekraczałaby,
określonych na dzień 1 stycznia roku podatkowego, najniższych kosztów doręczenia w obrocie krajowym przesyłki poleconej za potwierdzeniem odbioru przez
operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 1481). W takim przypadku decyzję
umarzającą postępowanie pozostawia się w aktach sprawy, a organ jest nią związany od chwili wydania. Do zmiany decyzji umarzającej postępowanie przepis
art. 254 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2017 r. poz. 201 z zm.) stosuje się odpowiednio.



Informujemy, że administratorem danych osobowych jest Gmina Miasto Płock 09-400 Płock Pl. Stary Rynek 1.



Dane zbierane i przetwarzane są w celu związanym z wykonaniem obowiązku podatkowego.




Informujemy o prawie wglądu do Pana/i danych oraz ich poprawiania, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych (t.j.
Dz. U. 2016 r. poz. 922)
Podanie danych jest obowiązkowe i wynika z ustawy Ordynacja podatkowa z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz.U. z 2017 roku, poz. 201 ze zm.)
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Załącznik nr 2
do uchwały RADY MIASTA PŁOCKA Nr 650/XXXVII/2017
Rady Miasta Płocka z dnia 24 października 2017 r.

DANE DOTYCZĄCE PRZEDMIOTÓW OPODATKOWANIA
A.

DANE PODATNIKA:

*-

DOTYCZY PODATNIKA NIEBĘDĄCEGO OSOBĄ FIZYCZNĄ,

** - DOTYCZY PODATNIKA BĘDĄCEGO OSOBĄ FIZYCZNĄ

A.1 DANE IDENTYFIKACYJNE
Nazwa pełna * / Nazwisko**
Nazwa skrócona * / Pierwsze imię, drugie imię **

A.2 ADRES SIEDZIBY * / ZAMIESZKANIA **

B.

Kraj

Województwo

Powiat

Gmina

Ulica

Nr domu

Miejscowość

Kod pocztowy

Poczta

Telefon1

Fax1

Adres e-mail1

Nr lokalu

DANE O NIERUCHOMOŚCIACH
Położenie nieruchomości (adres)

Lp.
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Nr działki, nazwa
obrębu

Nr księgi wieczystej,
siedziba sądu

Powierzchnia
gruntów ( działki )
w m2

Powierzchnia użytkowa
budynku/lokalu w m2

Forma władania
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PODPIS PODATNIKA/ OSOBY REPREZENTUJĄCEJ PODATNIKA

C.

Podpis osoby odpowiedzialnej za prawidłowe wypełnienie

Pieczęć podatnika

Podpis podatnika / osoby reprezentującej podatnika

Data wypełnienia

ADNOTACJE ORGANU PODATKOWEGO

D.

Uwagi organu podatkowego

Identyfikator przyjmującego formularz

Podpis przyjmującego formularz



Informujemy, że administratorem danych osobowych jest Gmina Miasto Płock 09-400 Płock Pl. Stary Rynek 1.



Dane zbierane i przetwarzane są w celu związanym z wykonaniem obowiązku podatkowego.



Informujemy o prawie wglądu do Pana/i danych oraz ich poprawiania, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych (t.j. Dz. U. 2016 r. poz. 922)



Podanie danych jest obowiązkowe i wynika z ustawy Ordynacja podatkowa z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz.U. z 2017 roku, poz. 201 ze zm.)
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Załącznik nr 3
do uchwały RADY MIASTA PŁOCKA Nr 650/XXXVII/2017
Rady Miasta Płocka z dnia 24 października 2017 r.

Informacja o nieruchomościach zwolnionych i niepodlegających opodatkowaniu
A.

DANE PODATNIKA:

*-

DOTYCZY PODATNIKA NIEBĘDĄCEGO OSOBĄ FIZYCZNĄ,

** - DOTYCZY PODATNIKA BĘDĄCEGO OSOBĄ FIZYCZNĄ

DANE IDENTYFIKACYJNE
Nazwa pełna * / Nazwisko**

Nazwa skrócona * / Pierwsze imię, drugie imię **

ADRES SIEDZIBY * / ZAMIESZKANIA **

B.

Kraj

Województwo

Powiat

Gmina

Ulica

Nr domu

Miejscowość

Kod pocztowy

Poczta

Telefon1

Fax1

Adres e-mail1

Nr lokalu

DANE O NIERUCHOMOŚCIACH ZWOLNIONYCH
Tytuł prawny zwolnienia wynikający z ustawy z dnia 12.01.1991 r.
Powierzchnia w m2
o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. lub wartość
poz. 1785) lub uchwały Rady Miasta Płocka.
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Położenie
Nr działki, obręb
nieruchomości (adres)

Nr księgi wieczystej

Forma władania
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PODPIS PODATNIKA/ OSOBY REPREZENTUJĄCEJ PODATNIKA

C.

Podpis osoby odpowiedzialnej za prawidłowe wypełnienie

Pieczęć podatnika

Podpis podatnika / osoby reprezentującej podatnika

Data wypełnienia

ADNOTACJE ORGANU PODATKOWEGO

D.

Uwagi organu podatkowego

Identyfikator przyjmującego formularz

Podpis przyjmującego formularz



Informujemy, że administratorem danych osobowych jest Gmina Miasto Płock 09-400 Płock Pl. Stary Rynek 1.



Dane zbierane i przetwarzane są w celu związanym z wykonaniem obowiązku podatkowego.



Informujemy o prawie wglądu do Pana/i danych oraz ich poprawiania, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych (t.j. Dz. U. 2016 r. poz. 922)



Podanie danych jest obowiązkowe i wynika z ustawy Ordynacja podatkowa z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz.U. z 2017 roku, poz. 201 ze zm.)

Id: 746FDDE3-BE4C-4C99-8AC5-AD84F0A24617. Uchwalony

Strona 2

Załącznik nr 4
do uchwały RADY MIASTA PŁOCKA Nr 650/XXXVII/2017
Rady Miasta Płocka z dnia 24 października 2017 r.

INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI ROK
A.

Podstawa prawna:

NA ……………….

Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2017 roku, poz. 1785 ze zm.).zwana dalej „ustawą”.

Termin składania:

Formularz przeznaczony dla osób fizycznych będących właścicielami nieruchomości lub obiektów budowlanych, posiadaczami samoistnymi
nieruchomości lub obiektów budowlanych, użytkownikami wieczystymi gruntów, posiadaczami nieruchomości lub ich części albo obiektów
budowlanych lub ich części stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego.
W terminie 14 dni od zaistnienia okoliczności mających wpływ na powstanie, bądź wygaśnięcie obowiązku podatkowego lub zaistnienia zdarzenia
mającego wpływ na wysokość podatku.

Miejsce składania

Organ podatkowy właściwy ze względu na miejsce położenia przedmiotów opodatkowania.

Składający:

B.

Status składającego informację (zaznaczyć właściwy kwadrat):
 właściciel, współwłaściciel,
 posiadacz samoistny,
 wieczysty użytkownik,
 posiadacz

C.

OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA INFORMACJI
Korekta uprzednio złożonej informacji

Informacja składana po raz pierwszy

Stan obowiązywania na dzień

-

-

r.

NAZWA ORGANU PODATKOWEGO

PREZYDENT MIASTA PŁOCKA, PL. STARY RYNEK 1, 09-400 PŁOCK
D.

DANE PODATNIKA
DANE IDENTYFIKACYJNE
Nazwisko

Nazwisko

Pierwsze imię, drugie imię

Pierwsze imię, drugie imię

Pesel

Pesel

Imię ojca, matki

Imię ojca, matki

ADRES ZAMIESZKANIA

E.

Kraj

Województwo

Powiat

Gmina

Ulica

Nr domu

Miejscowość

Kod pocztowy

Telefon1

Adres do korespondencji

Nr lokalu

Poczta

DANE DOTYCZĄCE PRZEDMIOTÓW OPODATKOWANIA
Miejsce (adres) położenia przedmiotów opodatkowania
Nr działki (działek), nr księgi wieczystej

Wyszczególnienie

Podstawa opodatkowania ( m2 / ha)

POWIERZCHNIA GRUNTÓW
1. związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób
zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków
2. pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i
zbiorników sztucznych
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3. pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku
publicznego przez organizacje pożytku publicznego
4. niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o którym mowa w ustawie z dnia 9
października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2017 r. poz. 1023 ze zm.), i położonych na terenach, dla
których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę
mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te
rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął
okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego

5. zwolnionych*
Podstawa opodatkowania ( m2)

POWIERZCHNIA UŻYTKOWA BUDYNKÓW LUB ICH CZĘŚCI

1. mieszkalnych – kondygnacje o wysokości od 1,40 do 2,20 m
2. mieszkalnych – kondygnacje o wysokości powyżej 2,20 m
3. mieszkalnych – garaże w budynku mieszkalnym jednorodzinnym
(podać wysokość)
4. związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od
budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie
działalności gospodarczej (podać wysokość)
5. zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie
obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym (podać wysokość)
6. związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu
przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty
udzielające tych świadczeń (podać wysokość)
7. pozostałych:
a) o powierzchni nie przekraczającej 12 m2 , w tym zajętych na
prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku
publicznego przez organizacje pożytku publicznego (podać
wysokość) – w tym:
- budynki gospodarcze (podać wysokość)

__________ m

__________ m

__________ m

__________ m

__________ m

__________ m
- garaże, miejsca postojowe w budynku mieszkalnym
wielorodzinnym (podać wysokość)

__________ m

2

b) o powierzchni powyżej 12 m , w tym zajętych na prowadzenie
odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez
organizacje pożytku publicznego (podać wysokość) – w tym:
- budynki gospodarcze (podać wysokość)
- garaże, miejsca postojowe w budynku mieszkalnym
wielorodzinnym (podać wysokość)

__________ m

__________ m
__________ m

8. zwolnionych*

BUDOWLE

Podstawa opodatkowania (wartość w zł)

1. wartość budowli określona na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3-7 ustawy o podatkach i
opłatach lokalnych
2. wartość budowli zwolnionych*

F.

INFORMACJA O ZAŁĄCZNIKACH


G.

Informacja o nieruchomościach zwolnionych (* wypełnić w przypadku wykazania zwolnionych przedmiotów
opodatkowania)

PODPIS PODATNIKA/ OSOBY REPREZENTUJĄCEJ PODATNIKA
Podpis podatnika / osoby reprezentującej podatnika

Data wypełnienia zgłoszenia

H.

POUCZENIE
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Za budynek uważa się 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.
Za budowlę uważa się obiekt budowlany w rozumieniu przepisów prawa budowlanego niebędący budynkiem lub obiektem małej
architektury, a także urządzenie budowlane w rozumieniu przepisów prawa budowlanego związane z obiektem budowlanym, które
zapewnia możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem.
Za powierzchnię użytkową budynku uważa się 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.
Za grunty, budynki i budowle związane z prowadzeniem działalności gospodarczej uważa się grunty, budynki i budowle
będące w posiadaniu przedsiębiorcy lub innego podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą, z zastrzeżeniem ust. 2a;
2a. Do gruntów, budynków i budowli związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej nie zalicza się:
1) budynków mieszkalnych oraz gruntów związanych z tymi budynkami;
2) gruntów, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 lit. b;
3) budynków, budowli lub ich części, w odniesieniu do których została wydana decyzja ostateczna organu nadzoru budowlanego,
o której mowa w art. 67 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2017 r. poz. 1332, ze. zm.), lub decyzja
ostateczna organu nadzoru górniczego, na podstawie której trwale wyłączono budynek, budowlę lub ich części z użytkowania
1

Pole nieobowiązkowe.



Informujemy, że administratorem danych osobowych jest Gmina Miasto Płock 09-400 Płock Pl. Stary Rynek 1.



Dane zbierane i przetwarzane są w celu związanym z wykonaniem obowiązku podatkowego.




Informujemy o prawie wglądu do Pana/i danych oraz ich poprawiania, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych (t.j.
Dz. U. 2016 r. poz. 922)
Podanie danych jest obowiązkowe i wynika z ustawy Ordynacja podatkowa z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz.U. z 2017 roku, poz. 201 ze zm.)
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Załącznik nr 5
do uchwały RADY MIASTA PŁOCKA Nr 650/XXXVII/2017
Rady Miasta Płocka z dnia 24 października 2017 r.

NA …………….. ROK

DEKLARACJA NA PODATEK ROLNY
A.

Podstawa prawna:
Składający:
Termin składania:
Miejsce składania

Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 617 ze zm.) zwana dalej „ustawą”.
Formularz przeznaczony dla osób prawnych, jednostek organizacyjnych i spółek nieposiadających osobowości prawnej
będących właścicielami gruntów, posiadaczami samoistnymi gruntów, użytkownikami wieczystymi gruntów, posiadaczami
gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego oraz dla osób fizycznych będących
współwłaścicielami lub współposiadaczami z osobami prawnymi lub z jednostkami organizacyjnymi, w tym spółkami
nieposiadającymi osobowości prawnej.
Do 15 stycznia każdego roku podatkowego lub w terminie 14 dni od zaistnienia okoliczności mających wpływ na powstanie
(wygaśnięcie) obowiązku podatkowego lub wysokość opodatkowania.
Organ podatkowy właściwy ze względu na miejsce położenia gruntów.

B.

Status składającego deklarację (zaznaczyć właściwy kwadrat):
 osoba fizyczna,
 osoba prawna,
 jednostka organizacyjna, w tym spółka nieposiadająca osobowości prawnej.

C.

OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI
Korekta deklaracji rocznej

Deklaracja roczna

Stan obowiązywania na dzień

-

-

r.

NAZWA ORGANU PODATKOWEGO

D.

PREZYDENT MIASTA PŁOCKA, PL. STARY RYNEK 1, 09-400 PŁOCK
DANE PODATNIKA: * - DOTYCZY PODATNIKA NIEBĘDĄCEGO OSOBĄ FIZYCZNĄ, ** - DOTYCZY PODATNIKA
BĘDĄCEGO OSOBĄ FIZYCZNĄ

DANE IDENTYFIKACYJNE
Nazwa pełna * / Nazwisko**
Nazwa skrócona * / Pierwsze imię, drugie imię **

Numer identyfikacji podatkowej NIP

Identyfikator REGON*/PESEL**

Pola wypełnia osoba fizyczna, gdy numer PESEL nie został nadany
Imię ojca

Data urodzenia

Imię matki

ORGAN REJESTROWY *
Nazwa organu rejestrowego:
Dane osoby reprezentującej firmę:
Klasa PKD lub EKD:1

Nazwa, numer rejestru i data rejestracji:

ADRES SIEDZIBY * / ZAMIESZKANIA **
Kraj

Województwo

Powiat

Gmina

Ulica

Nr domu

Miejscowość

Kod pocztowy

Poczta

Telefon1

Fax1

Adres e-mail1

Nr lokalu

D.4 NUMER RACHUNKU BANKOWEGO
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25. Nazwa banku1

26. Numer rachunku bankowego1

E.

DANE DOTYCZĄCE PRZEDMIOTÓW OPODATKOWANIA
(uzupełniane w przypadku posiadania jednej działki, w przypadku posiadania kilku działek należy wypełnić załącznik
do działek)
 WŁASNOŚĆ
 WSPÓŁWŁASNOŚĆ
 UŻYTKOWANIE WIECZYSTE
 WSPÓŁUŻYTKOWANIE WIECZYSTE

Forma władania
(należy zaznaczyć właściwe)

 DZIERŻAWA
 POSIADANIE
 WSPÓŁPOSIADANIE

Nr księgi wieczystej (zbioru dokumentów)
Identyfikator działki/działek (nr działki, nazwa
obrębu)
ŁĄCZNA POWIERZCHNIA GRUNTU
(w ha fizycznych)

F.

DANE DOTYCZĄCE PRZEDMIOTÓW OPODATKOWANIA (zgodnie z aktualnym wypisem z rejestru
gruntów)
Przedmiot opodatkowania
DLA GRUNTÓW
GOSPODARSTW ROLNYCH
(o łącznej powierzchni
przekraczającej 1 ha lub
1 ha przeliczeniowy)

okręg
podatko
wy- II)

Powierzchnia
w ha
fizycznych

GRUNTY ORNE
(R)

ŁĄKI I PASTWISKA
(Ł, Ps)

SADY
(S)

Klasa

Przelicznik

I

1,80

II

1,65

IIIa

1,50

IIIb

1,25

IVa

1,00

IVb

0,75

I

1,60

II

1,35

III

1,15

IV

0,70

I

1,80

II

1,65

III

1,50

IV

1,00

ROWY (W)

0,20

GRUNTY POD STAWAMI
ZARYBIONYMI ŁOSOSIEM,
TROCIĄ, GŁOWACICĄ,
PALIĄ, PSTRĄGIEM,
GRUNTY ROLNE
ZABUDOWANE

1,00
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Powierzchnia w ha
przeliczeniowych

Stawka
podatku
obliczana na
podstawie
art. 6 ust. 1
pkt 1 ustawy
o podatku
rolnym

Kwota
podat
ku

Strona 2

GRUNTY POD STAWAMI
ZARYBIONYMI INNYMI
GATUNKAMI RYB, GRUNTY
POD STAWAMI
NIEZARYBIONYMI

0,20

ŁĄCZNA KWOTA PODATKU DO ZAPŁATY (po zaokrągleniu do pełnych złotych)*
POZOSTAŁE GRUNTY
(O POWIERZCHNI PONIŻEJ 1 HA)

POŁOŻENIE (ADRES)

Powierzchnia
w ha fizycznych

Stawka podatku
obliczana na
podstawie art. 6 ust.
1 pkt 2 ustawy
o podatku rolnym

Kwota
podatku*

grunty sklasyfikowane w ewidencji
gruntów jako użytki rolne

G.

ZWOLNIENIA Z PODATKU ROLNEGO
ZWOLNIENIE PRZEDMIOTOWE
Art. 12 ust. 1 pkt 1 – użytki rolne klasy V,VI i Viz oraz grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych
Klasa

GRUNTY ORNE
(R, Ls-R, S-R, Ł-R, Ps-R, BrR, B-R, Rz-R, Psz-R)

ŁĄKI I PASTWISKA
(Ł, Ps,)

SADY
(S)

Powierzchnia
gruntów
w ha fizycznych

Przeliczniki

V

0,30

VI

0,15

V

0,20

VI

0,15

V

0,30

VI

0,15

GRUNTY ZADRZEWIONE I
ZAKRZEWIONE NA UŻYTKACH
ROLNYCH

Powierzchnie
gruntów w ha
przeliczeniowych

Stawka podatku
obliczana na
podstawie art. 6
ust. 1 pkt 1
ustawy o
podatku rolnym

Kwota
zwolni
enia

0,20

INNE ZWOLNIENIA PRZEDMIOTOWE
(tytuł prawny zwolnienia – wynikający z ustawy o podatku rolnym)

Powierzchnia
w ha przeliczeniowych

Kwota
zwolni
enia

ZWOLNIENIA PODMIOTOWE
(tytuł prawny zwolnienia – wynikający z ustawy o podatku rolnym)

ŁĄCZNA KWOTA ZWOLNIENIA (po zaokrągleniu do pełnych złotych)
H.

ULGI W PODATKU ROLNYM
(tytuł prawny ulgi – wynikający z ustawy o podatku rolnym)
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PODPIS PODATNIKA/ OSOBY REPREZENTUJĄCEJ PODATNIKA

I.

Podpis osoby odpowiedzialnej za prawidłowe wypełnienie deklaracji
Nr telefonu1
Pieczęć podatnika

Podpis podatnika / osoby reprezentującej podatnika
Data wypełnienia zgłoszenia

ADNOTACJE ORGANU PODATKOWEGO

J.

Uwagi organu podatkowego

Identyfikator przyjmującego formularz

Podpis przyjmującego formularz

1

Pole nieobowiązkowe.
* Nie wszczyna się postępowania, a postępowanie wszczęte umarza, jeżeli wysokość zobowiązania podatkowego na dany rok podatkowy
nie przekraczałaby, określonych na dzień 1 stycznia roku podatkowego, najniższych kosztów doręczenia w obrocie krajowym przesyłki
poleconej za potwierdzeniem odbioru przez operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe
(Dz. U. z 2017 r. poz. 1481). W takim przypadku decyzję umarzającą postępowanie pozostawia się w aktach sprawy, a organ jest nią
związany od chwili wydania. Do zmiany decyzji umarzającej postępowanie przepis art. 254 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja
podatkowa (Dz. U. z 2017 r. poz. 201 ze zm.) stosuje się odpowiednio.



Informujemy, że administratorem danych osobowych jest Gmina Miasto Płock 09-400 Płock Pl. Stary Rynek 1.



Dane zbierane i przetwarzane są w celu związanym z wykonaniem obowiązku podatkowego.




Informujemy o prawie wglądu do Pana/i danych oraz ich poprawiania, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych (t.j.
Dz. U. 2016 r. poz. 922)
Podanie danych jest obowiązkowe i wynika z ustawy Ordynacja podatkowa z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz.U. z 2017 roku, poz. 201 ze zm.)
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Załącznik nr 6
do uchwały RADY MIASTA PŁOCKA Nr 650/XXXVII/2017
Rady Miasta Płocka z dnia 24 października 2017 r.

NA …………….. ROK

INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU ROLNEGO
A.

Podstawa prawna:
Składający:
Termin składania:
Miejsce składania

Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 617 ze zm.) zwana dalej „ustawą”.
Formularz przeznaczony dla osób fizycznych będących właścicielami gruntów, posiadaczami samoistnymi gruntów,
użytkownikami wieczystymi gruntów, posiadaczami gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki
samorządu terytorialnego.
W terminie 14 dni od zaistnienia okoliczności mających wpływ na powstanie, bądź wygaśnięcie obowiązku podatkowego
lub zaistnienia zdarzenia mającego wpływ na wysokość podatku.
Organ podatkowy właściwy ze względu na miejsce położenia gruntów.

B.

Status składającego informację (zaznaczyć właściwy kwadrat):
 właściciel, współwłaściciel,
 posiadacz samoistny,
 wieczysty użytkownik,
 posiadacz

C.

OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA INFORMACJI
Korekta uprzednio złożonej informacji

Informacja składana po raz pierwszy

Stan obowiązywania na dzień

-

-

r.

NAZWA ORGANU PODATKOWEGO

PREZYDENT MIASTA PŁOCKA, STARY RYNEK 1, 09-400 PŁOCK
D.

DANE PODATNIKA
D.1 DANE IDENTYFIKACYJNE
Nazwisko
Pierwsze imię, drugie imię
Pesel
Wypełnia osoba fizyczna, gdy numer PESEL nie został nadany
Imię ojca

Data urodzenia

Imię matki

D.2 ADRES ZAMIESZKANIA

E.

Kraj

Województwo

Powiat

Gmina

Ulica

Nr domu

Miejscowość

Kod pocztowy

Poczta

Telefon1

Fax1

Adres e-mail1

Nr lokalu

DANE DOTYCZĄCE PRZEDMIOTÓW OPODATKOWANIA
Nr księgi wieczystej (zbioru dokumentów)
Identyfikator działki/działek (nr działki, nazwa
obrębu)
ŁĄCZNA POWIERZCHNIA GRUNTU
(w ha fizycznych)

F.

DANE DOTYCZĄCE PRZEDMIOTÓW OPODATKOWANIA (zgodnie z aktualnym wypisem z
rejestru gruntów)
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Przedmiot opodatkowania
DLA GRUNTÓW GOSPODARSTW ROLNYCH (o łącznej powierzchni
przekraczającej 1 ha lub 1 ha przeliczeniowy)

Powierzchnia
w ha
fizycznych

Klasa

I
II
IIIa
GRUNTY ORNE
(R)

IIIb
IVa
IVb
I
II

ŁĄKI I PASTWISKA
(Ł, Ps)

III
IV
I
II

SADY(S)

III
IV
ROWY (W)
GRUNTY POD STAWAMI ZARYBIONYMI ŁOSOSIEM, TROCIĄ,
GŁOWACICĄ, PALIĄ, PSTRĄGIEM, GRUNTY ROLNE ZABUDOWANE
GRUNTY POD STAWAMI ZARYBIONYMI INNYMI GATUNKAMI RYB,
GRUNTY POD STAWAMI NIEZARYBIONYMI

Powierzchnia w ha fizycznych
POZOSTAŁE GRUNTY (O POWIERZCHNI PONIŻEJ 1 HA)
grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów jako użytki rolne

G.

ZWOLNIENIA Z PODATKU ROLNEGO
ZWOLNIENIE PRZEDMIOTOWE
Art. 12 ust. 1 pkt 1 – użytki rolne klasy V,VI i Viz oraz grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych
Klasa

GRUNTY ORNE
(R, Ls-R, Lz-R, S-R, Ł-R, PsR, Br-R, B-R, Rz-R, Psz-R)

ŁĄKI I PASTWISKA
(Ł, Ps, Lz-Ł, Lz-Ps)

Powierzchnia gruntów
w ha fizycznych

V
VI
V
VI

SADY
(S)

V
VI

INNE ZWOLNIENIE PRZEDMIOTOWE
(tytuł prawny zwolnienia – wynikający z ustawy o podatku rolnym)
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ZWOLNIENIA PODMIOTOWE
(tytuł prawny zwolnienia – wynikający z ustawy o podatku rolnym)

ULGI W PODATKU ROLNYM

H.

(tytuł prawny ulgi – wynikający z ustawy o podatku rolnym)

PODPIS PODATNIKA/ OSOBY REPREZENTUJĄCEJ PODATNIKA
I.

1

Podpis podatnika / osoby reprezentującej podatnika

Nr telefonu1
Pole nieobowiązkowe.

Data wypełnienia zgłoszenia



Informujemy, że administratorem danych osobowych jest Gmina Miasto Płock 09-400 Płock Pl. Stary Rynek 1.



Dane zbierane i przetwarzane są w celu związanym z wykonaniem obowiązku podatkowego.




Informujemy o prawie wglądu do Pana/i danych oraz ich poprawiania, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych (t.j.
Dz. U. 2016 r. poz. 922)
Podanie danych jest obowiązkowe i wynika z ustawy Ordynacja podatkowa z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz.U. z 2017 roku, poz. 201 ze zm.)
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Załącznik nr 7
do uchwały RADY MIASTA PŁOCKA Nr 650/XXXVII/2017
Rady Miasta Płocka z dnia 24 października 2017 r.

DEKLARACJA NA PODATEK LEŚNY
Podstawa prawna:

A.

Składający:

Termin składania:
Miejsce składania

B.

C.

NA ………….. ROK

Ustawa z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1821 ze zm.),
zwana dalej „ustawą”.
Formularz przeznaczony dla osób prawnych, jednostek organizacyjnych, w tym spółek,
nieposiadających osobowości prawnej, jednostek organizacyjnych Lasów Państwowych, a także
jednostek organizacyjnych Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, które są właścicielami lasów,
posiadaczami samoistnymi lasów, użytkownikami wieczystymi lasów, posiadaczami lasów
stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego oraz dla osób
fizycznych będących współwłaścicielami lub współposiadaczami z osobami prawnymi lub z
jednostkami organizacyjnymi, w tym spółkami nieposiadającymi osobowości prawnej, a także
jednostkami organizacyjnymi Lasów Państwowych, a także jednostkami organizacyjnymi
Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa
Do dnia 15 stycznia każdego roku podatkowego lub w terminie 14 dni od zaistnienia okoliczności
mających wpływ na wygaśnięcie obowiązku podatkowego lub wysokość opodatkowania
Organ podatkowy właściwy ze względu na miejsce położenia lasu

Status składającego deklarację (należy zaznaczyć właściwy kwadrat):
 Osoba fizyczna,
 Osoba prawna,
 Jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej,

OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI

Korekta deklaracji rocznej

Deklaracja roczna

Stan obowiązywania na dzień

-

-

r.

NAZWA ORGANU PODATKOWEGO
PREZYDENT MIASTA PŁOCKA, PL. STARY RYNEK 1, 09-400 PŁOCK
D.

* – DOTYCZY PODATNIKA NIEBĘDĄCEGO OSOBĄ FIZYCZNĄ, ** – DOTYCZY PODATNIKA
BĘDĄCEGO OSOBĄ FIZYCZNĄ
DANE PODATNIKA:

D.1 DANE IDENTYFIKACYJNE
Nazwa pełna * / Nazwisko **
Nazwa skrócona * / Pierwsze imię, drugie imię **
Numer identyfikacji podatkowej NIP

Identyfikator REGON*/PESEL**

Wypełnia osoba fizyczna, gdy numer PESEL nie został nadany
Imię ojca

Data urodzenia

Imię matki

D.2 ORGAN REJESTROWY *
Nazwa organu rejestrowego:
Dane osoby reprezentującej firmę:
Klasa PKD/EKD1

Nazwa, numer rejestru i data rejestracji:

D.3 ADRES SIEDZIBY * / ADRES ZAMIESZKANIA **
Kraj

Województwo

Powiat

Gmina

Ulica

Nr domu

Miejscowość

Id: 746FDDE3-BE4C-4C99-8AC5-AD84F0A24617. Uchwalony

Kod pocztowy

Nr lokalu

Poczta

Strona 1

Telefon1

Fax1

Adres e-mail1

D.4 NUMER RACHUNKU BANKOWEGO
Nazwa banku1
Numer rachunku bankowego1

E.

DANE DOTYCZĄCE PRZEDMIOTÓW OPODATKOWANIA (uzupełniane w przypadku posiadania jednej
działki, w przypadku posiadania kilku działek należy wypełnić załącznik do działek)
Forma władania
(należy zaznaczyć właściwe)

 WŁASNOŚĆ
 WSPÓŁWŁASNOŚĆ
 UŻYTKOWANIE WIECZYSTE
 WSPÓŁUŻYTKOWANIE WIECZYSTE

 POSIADANIE
 WSPÓŁPOSIADANIE

Nr księgi wieczystej (zbioru
dokumentów)
Identyfikator działki/działek (nr działki,
nazwa obrębu)

ŁĄCZNA POWIERZCHNIA LASU
(w ha fizycznych)

F.

DANE DOTYCZĄCE PRZEDMIOTÓW OPODATKOWANIA NIEPODLEGAJĄCYCH ZWOLNIENIU

Położenie

Powierzchnia
w ha
fizycznych

Stawka podatku obliczana na
podstawie art. 4 ust. 1 i 3
ustawy o podatku leśnym

Kwota
podatku

1. LASY
2. LASY WCHODZĄCE W
SKŁAD REZERWATÓW
PRZYRODY I PARKÓW
NARODOWYCH

ŁĄCZNA KWOTA PODATKU (PO ZAOKRĄGLENIU DO PEŁNYCH ZŁOTYCH)*
G.

ZWOLNIENIA Z PODATKU LEŚNEGO
Powierzchnia
w ha fizycznych

Kwota
zwolnienia

ZWOLNIENIA PRZEDMIOTOWE
(tytuł prawny zwolnienia wynikający z ustawy o podatku leśnym)
Art. 7 ust. 1 pkt 1 – lasy z drzewostanem w wieku do 40 lat

Art. 7 ust. 1 pkt 2 – lasy wpisane indywidualnie do rejestru zabytków
Art. 7 ust. 1 pkt 3 – użytki ekologiczne

ZWOLNIENIA PODMIOTOWE
(tytuł prawny zwolnienia wynikający z ustawy o podatku leśnym)

Id: 746FDDE3-BE4C-4C99-8AC5-AD84F0A24617. Uchwalony
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ŁĄCZNA KWOTA ZWOLNIENIA (PO ZAOKRĄGLENIU DO PEŁNYCH ZŁOTYCH)
PODPIS PODATNIKA

H.

Nazwisko i imię oraz podpis
za prawidłowe wypełnienie deklaracji

osoby

odpowiedzialnej

Podpis podatnika / osoby reprezentującej podatnika

Nr telefonu1
Pieczęć podatnika

Data wypełnienia zgłoszenia

ADNOTACJE ORGANU PODATKOWEGO

I.

Uwagi organu podatkowego

Identyfikator przyjmującego formularz

1

Podpis przyjmującego formularz

Pole nieobowiązkowe.

* Nie wszczyna się postępowania, a postępowanie wszczęte umarza, jeżeli wysokość zobowiązania podatkowego na dany
rok podatkowy nie przekraczałaby, określonych na dzień 1 stycznia roku podatkowego, najniższych kosztów doręczenia w
obrocie krajowym przesyłki poleconej za potwierdzeniem odbioru przez operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z
dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 1481). W takim przypadku decyzję umarzającą
postępowanie pozostawia się w aktach sprawy, a organ jest nią związany od chwili wydania. Do zmiany decyzji
umarzającej postępowanie przepis art. 254 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2017 r. poz.
201 ze zm.) stosuje się odpowiednio.


Informujemy, że administratorem danych osobowych jest Gmina Miasto Płock 09-400 Płock Pl. Stary Rynek 1.



Dane zbierane i przetwarzane są w celu związanym z wykonaniem obowiązku podatkowego.




Informujemy o prawie wglądu do Pana/i danych oraz ich poprawiania, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych (t.j.
Dz. U. 2016 r. poz. 922)
Podanie danych jest obowiązkowe i wynika z ustawy Ordynacja podatkowa z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz.U. z 2017 roku, poz. 201 ze zm.)
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Załącznik nr 8
do uchwały RADY MIASTA PŁOCKA Nr 650/XXXVII/2017
Rady Miasta Płocka z dnia 24 października 2017 r.

INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU LEŚNEGO
Podstawa prawna:

A.
Składający:
Termin składania:
Miejsce składania

B.

C.

NA ………….. ROK

Ustawa z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1821 ze zm.), zwana
dalej „ustawą”.
Formularz przeznaczony dla osób fizycznych będących właścicielami lasów, posiadaczami
samoistnymi lasów, użytkownikami wieczystymi lasów, posiadaczami lasów stanowiących własność
Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego
W terminie 14 dni od zaistnienia okoliczności mających wpływ na powstanie lub wygaśnięcie
obowiązku podatkowego lub zaistnienie zdarzenia mającego wpływ na wysokość podatku.
Organ podatkowy właściwy ze względu na miejsce położenia lasu

Status składającego informację (należy zaznaczyć właściwy kwadrat):
 Właściciel, współwłaściciel,
 Posiadacz samoistny
 wieczysty użytkownik,
 posiadacz

OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA INFORMACJI

Korekta uprzednio złożonej informacji

Informacja składana po raz pierwszy

Stan obowiązywania na dzień

-

-

r.

NAZWA ORGANU PODATKOWEGO

PREZYDENT MIASTA PŁOCKA, PL. STARY RYNEK 1, 09-400 PŁOCK
D.

DANE PODATNIKA
D.1 DANE IDENTYFIKACYJNE
Nazwisko
Pierwsze imię, drugie imię
PESEL

Wypełnia osoba fizyczna, gdy numer PESEL nie został nadany
Imię ojca

Data urodzenia

Imię matki

D.2 ADRES ZAMIESZKANIA

E.

Kraj

Województwo

Powiat

Gmina

Ulica

Nr domu

Miejscowość

Kod pocztowy

Poczta

Telefon1

Fax1

Adres e-mail1

Nr lokalu

DANE DOTYCZĄCE PRZEDMIOTÓW OPODATKOWANIA
Nr księgi wieczystej (zbioru dokumentów)
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Identyfikator działki/działek (nr działki, nazwa obrębu)

ŁĄCZNA POWIERZCHNIA LASU
(w ha fizycznych)

DANE DOTYCZĄCE PRZEDMIOTÓW OPODATKOWANIA NIEPODLEGAJĄCYCH ZWOLNIENIU

F.

Powierzchnia
w ha
fizycznych
1. LASY

2. LASY WCHODZĄCE W SKŁAD REZERWATÓW
PRZYRODY I PARKÓW NARODOWYCH

ZWOLNIENIA Z PODATKU LEŚNEGO

G.

Powierzchnia
w ha fizycznych

ZWOLNIENIA PRZEDMIOTOWE
(tytuł prawny zwolnienia wynikający z ustawy o podatku leśnym)
Art. 7 ust. 1 pkt 1 – lasy z drzewostanem w wieku do 40 lat

Art. 7 ust. 1 pkt 2 – lasy wpisane indywidualnie do rejestru zabytków

Art. 7 ust. 1 pkt 3 – użytki ekologiczne

ZWOLNIENIA PODMIOTOWE
(tytuł prawny zwolnienia wynikający z ustawy o podatku leśnym)

PODPIS PODATNIKA

H.

Podpis podatnika / osoby reprezentującej podatnika

1

Nr telefonu1
Pole nieobowiązkowe.

Data wypełnienia zgłoszenia



Informujemy, że administratorem danych osobowych jest Gmina Miasto Płock 09-400 Płock Pl. Stary Rynek 1.



Dane zbierane i przetwarzane są w celu związanym z wykonaniem obowiązku podatkowego.




Informujemy o prawie wglądu do Pana/i danych oraz ich poprawiania, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych (t.j.
Dz. U. 2016 r. poz. 922)
Podanie danych jest obowiązkowe i wynika z ustawy Ordynacja podatkowa z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz.U. z 2017 roku, poz. 201 ze zm.)
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