
UCHWALA Nr XI170/15
RADY MIASTA RAW A MAZOWIECKA

z dnia 26 listopada 2015 r.

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 2015 r., poz. 1515) i art.6 ust.13 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku 0

podatkach i oplatach lokalnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 849 z 2015 r. poz. 528. poz.699,
poz.774, poz.l045. poz.1283 i poz.I777) Rada Miasta Rawa Mazowiecka uchwala, co
nastcrpuje:

§ 1.0kresla siy;
1) wzor formularza informacji 0 nieruchomosciach i obiektach budowlanych, stanowiqcy
zalqcznik Nr 1 do uchwaly;

2) wzor formularza deklaracji na podatek od nieruchomosci . stanowiqcy zalqcznik r 2 do
uchwaly.

§ 3. Traci moc uchwala Nr III/14/06 Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 21
grudnia 2006 r. w sprawie okreslenia wzoru formularzy informacji i deklaracji podatkowych
w podatku od nieruchomosci ( Dziennik Urzydowy Wojewodztwa Lodzkiego Nr 433,
poz.3853).

§ 4. Uchwala podlega ogloszeniu w Dzienniku Urzydowym Wojewodztwa Lodzkiego
i wchodzi w zycie po uplywie 14 dni od dnia jej ogloszenia z mocq obowiqzujqcq od dnia 1
stycznia 2016 roku.
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1."0",,, 1"'1, I,",!' .'O","OW'J'kt"'J''''O.''foc""q'.l Zalilcznik nr I
do Uchwaly Nr XI170/15 Rady Miasta
R,m a Mazo\\ Iccka
z dnia 26 Iistopada 2015 r

Podstawa pra\\ na: Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. ° podatkach i oplatach lokalnych (Oz. U. z 20 14 L,poz.849 z p6i.n.zm.)
Skladajqcy. Fonnularz przcznaczony dla osob tlzyczr~ch bydqcych wlasciciclami nieruchomosci lub oblcktow budowlanych, posiadaczami

samoistn} mi nieruchomoSci lub obiektow budowlanych, uzytkownikani wieczystymi grunto\\, posiadaczaml nieruchomosci lub ich
czysci albo oblektow budowlanych lub ich cz~sci, slanowiqcych wlasnosc Skarbu Palislwa lub jednostki samorzqdu terytorialnego.

Tennin skladania: W tcrminic 14 dni od zaistnienia okolicznosci majqcych wplyw na powstanie (wygasniycic) obowi,!zkupodatkowego lub wysokosci
opodatkowan ia.

Miejsce skladania: Burmistrz Miasta Rawa Mazowiecka

A. MIEJSCE SKLADANIA INFORMACJI
3 Burmistrz Miasta Rawa Mazowiccka

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

B. DANE SKLADAJf\CEGO INFORMACJ~

B.I DANE IDENTYFIKACYJNE
-

4. Rodzaj skladaj'lcego informacjy (zaznaczyc wlasciw'l kratky)
o I. wlasciciel, uzytkownik lub posiadacz 0 2. wsp6lwlasciciel, w...sE61l:l...z)'t~own.!kJ..l:l...bwsp61posiadacz

5. Nazwisko, pierwsze imiy, data urodzenia

6. Imiy ojca, imiy matki

7. Numer PESEL Identyfikator podatkowy NIP

8. Miejsce polozenia przedmiot6w opodatkowania oraz numery dzialek

-- -- - - -
9. Numer/y ksiygi wieczystej lub zbioru/6w dokument6w

-
B.2 ADRES ZAMIESZKANIA

10. Kraj II. Wojew6dztwo 12. Powiat

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

- .-
J 6. M iejscowosc 17. Kod pocztowy 18. Poczta

C. OKOLlCZNOSCI POWODUJACE KONIECZNOSC ZLOZENIA INFORMACJI
19. Okolicznosci (zaznaczyc wlasciw'l kratky)
o I. informacja na dany rok 02. korekta uprzednio zlozonej informacji (miesi'lc-rok)

D. DANE DOTYCZf\CE PRZEDMIOTOW OPODATKOWANIA
0.1 POWIERZCHNIA GRUNTOW

I. zwi'lzanych z prowadzen iem dzialalnosci gospodarczej, 20.
bez wzglydu na spos6b zakwalifikowania wewidencji
grunt6w i budynk6w: J............................................................................ m-



2. pod wodami powierzchniowymi stojqcymi lub wodami 21.
powierzchniowymi ptynqcymi jezior i zbiornikow
sztucznych ............................................................................ ha
3. pozostalych w tym zajytych na prowadzenie odptatnej 22.

statutowej dziatalnosci pozytku publicznego przez
organizacje pozytku publicznego

0............................................................................ m-
4. niezabudowanych objytych obszarem rewitalizacji, 0 7"-.).

ktorym mowa w ustawie z dnia 9 pazdziernika 2015 r. 0

rewitalizacji (Oz. U. poz.1777), i polozonych na terenach,
dla ktorych miejscowy plan zagospodarowania
przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowy
mieszkaniowq, ustugOWq albo zabudowy 0

przeznaczeniu mieszanym obejmujqcym wylqcznie te
rodzaje zabudowy, jezeli od dnia wejscia w zycie tego
planu w odniesieniu do tych gruntow uplynql okres 0

......................................................................... .. m-
4 lat, a w tym czasie nie zakollczono budowy zgodnie z
przepisami prawa budowlanego

0.2 POWIERZCHNIA UZYTKOWA BUOYNKOW LUB ICH CZ~SCJ (*)
I. m ieszkalnych - ogolem 24.

0........................................................................... m-
w tym: 25.

- kondygnacji 0 wysokosci od 1,40 do 2,20 m (zaliczyc ,
50% powierzchni) ........ ............. ............ m·

- kondygnacji 0 wysokosci powyzej 2,20 m .m'
* Do powicrzchni uz:ytkowcjbudynku lubjego cz~sci naleZyzaliczyc powicrzchni~ mierzonq, po wewn<;lrznejdlugosci scianna w5zyslkich
kondygnacjach, z wyjqtkicm powicrzchni klatek schodowych oraz szyb6w dzwigowych. Za kondygnacj<;uwaz:asi~r6wniez:garaze podziemne. piwnice,
sulcrcny i poddasza uz:ytkowc.

2. zwiqzanych z prowadzeniem dzialalnosci gospodarczej 26.
oraz od budynkow mieszkalnych lub ich cZysci zajytych .... ... ..... .... .. __ .......... 111~

na prowadzenie dzialalnosci gospodarczej
w tym: m'

- kondygnacji 0 wysokoscj od 1,40 do 2,20 m (zaliczyc
50% powierzchni) . . . .. .... . .. ....... .. . .. .... .. . .. . . .. ..... . . . . . ......... .... m'
- kondygnacji 0 wysokosci powyzej 2,20 m

3. zajytych na prowadzenie dzialalnosci gospodarczej w 27.
zakresie obrotu kwalifikowanYIll Illateriatelll siewnylll

0
......... ............................................................ ...... m-

ogolem w tYIll :
- kondygnacji 0 wysokosci od IAO do 2,20 m (zaliczyc m'
50% powierzchni)

..

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

4. zwiqzanych z udzielaniem swiadczen zdrowotnych w 28.
rozumieniu przepisow 0 dziatalnosci leczniczej, zajytych ?............................................................................ m-
przez podlllioty udzielajqce tych swiadczell ogotem
w tYIll:

- kondygnacji 0 wysokosci od 1,40 do 2,20 m (zaliczyc ........... .. .... ........... . ... ................. ...................... .......... 1112

50% powierzchni)
- kondygnacji 0 wysokosci powyzej 2,20 m ,

... m'

5. pozostalych w tym zajytych na prowadzenie odplatnej 29.
statutowej dzialalnosci pOZytku publicznego przez

?
.................•..........•..........•.......•....•......................... 111-

organizacje pozytku publicznego ogotem
w tym:

- kondygnacji 0 wysokosci od 1,40 do 2,20 III (zaliczyc
?

50% powierzchni) .............................................. ..•.......•....•....•...•••.•.. 111-

- kondygnacji 0 wysokosci powyzej 2,20 III



6. Kom6rek .............................................................................. m-

D.3 BUDOWLE
I. budowlc wykorzystywane bezposredn io do 30.
wytwarzan ia ciepla. rurociqgi i przewody SleCI
rozdzielczej ciepla i wody oraz sluzqce do
odprowadzania i oczyszczania sciek6w - 1 % ich .............................................................................. zf.
wartosci okreslonej na podstawie art.4 ust.\ pkt 3
i ust.3-7 ustawy z dnia 12 stycznia \991 roku 0

podatkach i oplatach lokalnych

31.
2. pozostale budowle - 2 % ich wartosci
okreslonej na podstawie art.4 ust 1 pkt 3
i ust.3-7 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku 0

podatkach i oplatach lokalnych ................ ......... ................................................... zl.

E. INFORMACJA 0 PRZEDMIOTACH I PODMIOTACH ZWOLNIONYCH
(podac powierzchnit;:. b~dz wartosc blldowli przedmiotow zwolnionych oraz przepis prawa- zjakiego tytllill wyst<;:plljezwolnienie)

F. OSWIADCZENIE I PODPIS SKLADAJACEGO / OSOBY REPREZENTUJACEJ SKLADAJACEGO
Os\\iadezam. ie podane przeze mnie dane s:l zgodne z pra\\dlj i jest mi znana odpowiedzialnosc z tytllill kodckslI karnego skarbowego za
podanic danyeh niczgodnyeh z rzcezywistosci:!

32.lllliy 33. Nazwisko

34. Data wypefnienia (dzieJl - miesiqc - rok) 35. Podpis (pieczyc) skladaj'lcego / osoby reprezentujqcej
skfadaj'lcego

G. ADNOTACJE ORGANU PODATKOWEGO
36. Uwagi organu podatkowego

37. Identyfikator przyjlllujqcego forlllularz 38. Podpis przyjlllujqcego forlllularz

C\.~~~.
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Zall)cznik r 2
do Uchwaly r XI170115 Rady Miasla
Rawa Mal.o\\ iecka
l. dnla 261islopada 2015 roku

1

2ROk

PodSlawa prawn a: Uslawa l. dnia 12 slycl.nia 1991 r. 0 podalkach I oplatach lokalnych (Dz U z 20 14 r. poz.849 z p6zn.zm. ).
Skladajl)cy Forrnularl. prl.el.nacl.ony dla osob prawnych.jednoslek organil.acyjnych oral. spoleknic Illajl)cych osobowosci prawnej b~dl)cych

wlasciciclami nieruchomosci lub obieklOW budowlanych. posiadacl.ami sallloislnYllli nierucholllosci lub obieklOw budowlanych.
uzylkownikallli wiecl.ystyllli grunlow. posiadacl.ami nierucholllosci lub ich cl.~sci albo obieklow budowlanych lub ich cl.~sci,
slanowi,!cych wlasnosc Skamu Pallslwa lub jednoslki salllorl.l)du lerytorialnego oral. dla osob lil.ycl.rych b~dl)cych wspolwiasciciclallli
lub wspolposiadacl.ami l. osobami prawnyllli, bl)dZ l. innymijednosikallli organil.acyjnYllli nieposiad<Ul)cymi osobowosci prawnej lub l.C
spolkami nieposiadajl)cymi osobowoSci prawncj. l. wyjl)lkiem osob tworl.l)cych wspolnol~ Illiesl.kaniowl)

Tcrmin skladania: Do 31 slycl.nia kazdego roku podatkowego lub w terminie 14 dni od l.aistnienia okol icl.nosci Im~j,)cych wply\\ na powstanie (wygasnl~cle)
obowiql.ku podatkowego lub wysokosc opodatkowania.

A. MIEJSCE SKLADANIA DEKLARACJI
3 Burmistrz M iasta Rawa Mazo\I iecka

Adres: 96 - 200 Rawa Mal.owiecka PI. .I. pilsudskiego 5

B. DANE SKLADAJI\CEGO DEKLARACJF; (niepotrzebne skreslic)
* - dotycZ) skladlJjl)cego deklara~j~ nieb~dl)cego osobl) fil.ycl.nl) ** - dOlyCZ) skladajl)ccgo deklara~j~ b~dlJcego osobl) fil.ycl.nl)

8.1 DANE IDENTYFIKACY JNE
4. Rodl.a.l skladajl)cego deklara~j~ (l.aznacl.yc wlascil\1) kratk~)

01 osoba lil.) cl.na 0 2. osoba prawn a 03 . .IednOSlka orgallll.acyjna nle posiada.IIJca osobowosci pra\\nej
0 4. sp6/ka nie m3.JlJcaosobo\\osci pra\\ nej -- -

5 Rodl.aj wlasnosci (zaznaczyc \I lasci\\ a kratk~) 01. \I lasciclel . uzytkO\I nik lub posiadacz
0 2. IIspol\\lascicicl. \VspoluZytko\\ nik lub \I spolposiadacl.

**
--

6. Nal.wa pelna * / Nazwisko.

7. Nal.wa skrocona* / pierwsze imi~ . drugie imi~ **

8 Identyfikator REGON* / NUlllcr FESEL **

9. Miejscc/a polozenia prl.cdmiotow opodatkowania oral. numcr/y dl.ialck

10. Numcr/y ksi~g.i wiccZYSlcj lub zbioru/ow dokumentow

8.2 ADRES SIEDZI8Y* / ADRES ZAMIESZKANIA**
II Kraj 12. Wojcwodl.two 13. POll iat

--
14. Gmina 15. Ulica 16. NUlller dOlllu / Numer lokalu

-1-::-.-
17 M iejsco\\ osc 18 Kod pocl.tO\\) 19. Poczla

C. OKOLlCZNOSCI POWODlJJJ\CE KONIECZNOSC ZLOZENIA DEKLARACJI
--

20. Okolicl.nosci (l.al.nacl.)' C wlasciwl) kralke) Podatnik ma obo\\ il)l.ek l.lozenia wraz l. korekla pisemncgo ul.asadnicnia prl.ycl.yny korekl)-art.81
uSlall)' Ordynacja podatko\\ a

o I. deklara~ia rocl.na 02. korekta deklaracji rocl.nej ( miesilJc - rok) .. ..... .........

D. DANE DOTYCZI\CE PRZEDMIOTOW OPODATKOWANIA (z wyjqtkiem zwolnionych)

Wyszczeg61nienie Podstawa Stawka podatku K wota podatku

opodatkowan ia wzl, gr

0.1 POWIERZCHNIA GRUNTOW

I. zwiqzanych z prowadzen iem dzialalnosci gospodarczej, 21. 22. 23.

bez wzglydu spos6b zakwalifikowania ewidencji
?

na w .................. m' ................. ,...... ................ ,.......
grunt6w i budynk6w

2. pod wodami powierzchniowymi stojqcymi lub wodami 24. 25. 26.

powierzchniowymi plynqcymi jezior i zbiornik6w

sztucznych ................... ha ................. ,....... ................. , .......



3. pozostalych, w tym zajytych na prowadzenie odplatnej 27.
statutowej dziafalnosci pozytku publicznego przez
organizacje pozytku publicznego
4. niezabudowanych objytych obszarem rewitalizacji, 0

kt6rym mowa w ustawie z dnia 9 paidziernika 20 15 r. 0

rewitalizacj i (Oz. U. poz. I 777), i pofozonych na terenach,
dla kt6rych miejscowy plan zagospodarowania
przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowy
mieszkaniow,!, uslugow,! albo zabudowy 0 przeznaczeniu
mieszanym obejmuj,!cym wyf,!cznie te rodzaje zabudowy,
jezeli od dnia wejscia w zycie tego planu w odniesieniu do
tych grunt6w upfyn,!f okres 4 lat, a w tym czasie nie
zakOllczono budowy zgodnie z przepisami prawa
budowlanego

0.2 POWIERZCHNIA UZYTKOWA BUOYNKOW LUB ICH CZE;SCI (*)
I. mieszkalnych - og6fem 33.

w tym:
- kondygnacj i 0 wysokoSci od 1,40 do 2,20 m (zaliczyc
50% powierzchni)

J
.................... m-
30.

o
................... m-
36.

• Do PO\\ icrzchni UZ) lko\\ej budynku lub .Iego cZy5ci nalezy zal iczyc powierzchnit; ll1ierzonq, po we\\ nt;lrzne.l dlug05ci 5cian na wszyslkich
kondygnaCJach. z wyjqlkiell1 powierzchni klalek schodowych oraz szyb6w dZwigow)ch. Za kondygnacjt; uwaza siy r6wniez garaze podziell1ne, piwnice.
sulereny i podclasza uZ)'lkowe.

2.zwi,!zanych z prowadzeniem dziatalnosci gospodarczej 39.
oraz ad budynkovv mieszkalnych lub ieh cZysci zajytych na In2

prowadzenie dziafalnosci gospodarczej

- kondygnacji 0 wysokosci od 1,40 do 2,20 m (zaliczyc
50% powierzchni)

3.zajytych na prowadzenie dziafalnosci gospodarczej
zakresie obrotu kwalifikowanym materiafem siewnym
og6tem,

wtym:
- kondygnacj i 0 wysokosci od 1,40 do 2,20 m

(zaliczyc 50% powierzchni)
- kondygnacji 0 wysokosci powyzej 2,20 m

rozumieniu przepis6w 0 dziatalnosci leczniczej, zajytych

przez podmioty udzielaj,!ce tych swiadczen og6fem,

wtym:
- kondygnacj i 0 wysokosci od 1,40 do 2,20 m

(zaliczyc 50% powierzchni)
- kondygnacj i 0 wysokosci powyzej 2,20 m

5. pozostalych, w tym zajytych na prowadzenie odpfatnej
statutowej dziablnosci pozytku publicznego przez
organizacje pozytku publicznego og6fem
w tym:

- kondygnacji 0 wysokosci od 1,40 do 2,20 m (zaliczyc
50% powierzchni)



D.3 BUDOWLE
51. 52. 53.

I. budowle wykorzystywane bezposrednio do wytwarzania ................. , ....... . .... ........ ................. ,.......

eiepfa, ruroeiqgi i przewody sieei rozdzielezej eiepfa i
wody, budowle sfuzqee do odprowadzania i oezyszezania
seiek6w - 1 % ieh wartosei okreslonej na podstawie art.4
ust.! pkt 3 i ust.3-7 ustawy z dnia 12 styeznia 1991 roku 0

podatkaeh i opfataeh lokalnyeh

2. pozostafe budowle - 2 % ieh wartosei okreslonej na 54. 55. 56.
podstawie art.4 ust 1 pkt 3 i ust.3-7 ustawy z dnia 12 ................. , ....... ................ '" ...... .................,.......
styeznia 1991 roku 0 podatkaeh i opfataeh lokalnyeh

E. LACZNA KWOTA PODATKU
Kwota podatku 57.
Suma kwot z kol. D
( nalezy wpisac kwoty podatku po zaokrqgleniu zgodnie z art.63 ustawy z dnia 29.08.1997 ~ Ordynacja podatkowa)

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

F. INFORMACJA 0 PRZEDMIOTACH ZWOLNIONYCH
(podac powierzchniy. bqdZ wartosc budowli przedmiot6w zwolnionych oraz przepis puma - zjakiego tytulu wystypuje zwolnienie)

G. OSWIADCZENIE I PODPIS SKLADAJACEGO / OSOBY REPREZENTUJACEJ SKLADAJACEGO
Oswiadczam, te Sll mi znanc przepisy KodekslI karnego skarbowego 0 odpowiedzialnosci za podanie dan)'ch niezgodnych z rzecz)'wistoscill

55.lmiy 56. Nazwisko

57. Data wypelnienia (dziel\ - miesiqc - rok) 58. Podpis (pieczyc) skladajqcego / osoby repll:zentujqcej sklad'\iqcego

Pouezenie: Niniejsza de3klaraeja stanowi podstawy do wystawienia tytulu wykonawezego, zgodnie z przepisami
ustawy z dnia 17 ezerwea 1966 r. 0 postypowaniu egzekueyjnym w administraeji ( Dz.U z 2005 r. Nr 229, poz.1954
z pM. zm.)

H. ADNOTACJE ORGANU PODATKOWEGO

59. Uwagi organu podatkowego

60. Identylikator przyjmuj<]cego lonllularz 61. Podpis przyjmujqcego lormularz


