
UCHWAŁA Nr 82/xv/20l1
Rady Gminy Roźwienica

z dnia 2011-11-10

w sprawie określenia wzorów fo.mularzy infomlacji i detdaracji podatkotTch

Na podstawie alt. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy Ż dnia 8 marca l99o r. o samorządzię gminnym (tekst
jednolity: Dz.U. z 200l r. NI 142, poz. l59!; z 2002 r' Nr 23, poz' 220, Nr ó2' poz' 558, Nr ] 13, poz.
984, Nr 153, poz. 1271, Nr 2l4, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz.7l7,Nt 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr
102' poz. ]055, NI 116, poz. 1203, z 2005 r' Nr 112, prz. 144l; z 200ó r. Nr 17, poz- l28, Nr l8],
poz. 133'7:' z 2001 r' Nr 48, poz' 327, Nr l38, poz. 974' Nr |73' poz' 1Ż18; z 2008 r. Nr 180' poz'
1111,Nr223,poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr
2E, poŻ. 146, Nr 106' poz. 675, Nr 40, poz. 230], z 20'11 r. Nr ] 17, poz. 679' Nr 2l' poz. ] 13) w
związku z art. 6a ust. 11 Ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (tekstjednolity: Dz.U. z
200ó r- Nr 136, poz. 969, Nr 191' poz. 1412, Nr 245' poz' 1715,N..249, poz. 1825; z 2007 r. N. 109,
poz.74?; z2008r.Nr 116, poz. 730, Nr 237, poz. 1655; z 2009 r. Nr 56, poz. 458; z 2010 r. Nr 96,
poz. 620,Nf 226, poŻ. ]475), art. 6 ust' 13 ustały z dnia 12 srycznia 1991 r. o podatkach i opłatach
Iokalnych (tekst jednolity: Dz.U. Ż 20]0 r. Nr 95' poz' ó13, Nr 96, poz' 620, Nr 225, poz. 1461' Nr
226, poz. 1475:, z 20ll r. Nr 102,poL.584, Nr ll2, poz. 654) i art.6 ust.9 ustawy z dnia 30
pździemika 2002 r. o podatku leśnym (Dz.U. Nr 200, poz. 1ó82, Nf 2ló' poz' 182ó; z 2005 r' Nr ] 43,
poz' 1l99' Nr ló4, poz. ]3ó5, Nr 1'79' poz' 1484; 22006 r. Nr 245, poz' l7'75'Nr 249' poz. |E25 z
2008 r' Nr 1l ó, wŁ 730| z ż009 r. Nr 5ó' poz' 458; Ż 2010 r' NI 96, poz' 6Ż0,Nt 226, poz. 14'75)
Arządza się co następuje:

s 1' w zaklesie wŻorów informac.ji i deklaracji na podatek od nieruchomości:

l) okeśla się wzór informacji o njeruchomościach i obiektach budowianych (lN-l) stanowiący
załącmik Nr 1 do niniejszej uchwały;

2) okeśla się wzór deklaracji na podatek od nieruchomości (DN_l) stanowiący nłącznik Nr 2 do
niniejsz€j uchwały;

3) okrcś|a się wzór załącmika do informacji lub deklamcji na podatek od nieruchomości _,,Dane
o nieruchomościach'' (ZN-1/A) stanowiący załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały;

4) okeśla s;ę wńr załącmika do informacji lub deklaracji na podatek od nieruchomości 
''Dalre

o zwolnieniach podatkowych w podatku od nieruchomości'' (zN-l/B), stanowiący załącnik NI4
do niniejsŻej uchwały.

$ 4. Z dniem wejścia w zycie niniejszej uchwaĘ, traci moc uchwała Nr 18/lV2002 Rady Gminy
RoŹwienica z dnia 2002-12-10 w spmwie okeślenia wzoru deklaracji i informacji o
nie.uchomościach.

$ 5. Uchwała wchodzi w życie po uŃwie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
wojewódŹwa Podkarpackiego., nie wcŻeśniej jednak niż z dniem 1 stycznja 2012 r.

P,.a""dy.Ę\ 
\rć,)n^,

-4o44tL" zbigniew LiŻAl

Załącznik Nr 1. Informacja w sprawie podatku od nieruchomości (IN- 1)

Załącznik Nr 2. DelJaracja na podatek od nieruchomości (DN-l)
Załącznik Nr 3. Załącznik _ dane o nięruchomościach (ZN_l/A)
Załącznik Nr 4. Załącznik _ dane o zwolnieniach (ZN-1/B



Pou JASNE WYPEŁN A PoDATNIK WYP hĆ lrA Ę ou2mlmukow,lM LmMl czN

lNFoRMAcJA W SPRAWE PoDATKU oD NlERUcHoMośGl
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1) NabŻy podaćŻdokładnościądÓ cżerech mbjsc po pżeońku'



Elxńć M MASŻWE KoirRtRol^o LUB OU2V!' DRWOWlMILrrIfu C^i\,l.'

'zqodnie z ań 63 s 1 uslały z dnia 29 sieĘnia 1997 l' - @d"1rNa l€l sl 'ed olry' 0z L z 2005 ' Nl 3 poz 60 Że zn )
podadów, od*lki Ża 4'łokę opła\, pb onqaĆyjne. opl@ńlMnie ńad płal oE rynaqrcdŻe nia pżysfugu] ą@ p]"nikom za okĘ!]a s]ę do pelńych Żłolyth w len Ś poŚób'

'e 
końojvł krct vyfusząe mn iej n iŻ 50 g rcszy pom Ja s ę, a koń ojł{i kwt wtnosŻąĘ 5 o i qęcej g rcszy podwyzsza się d o pćl]]y.łl złolch

rN-1", 12,



DEKLARACJA NA PoDATEK oD NlERUcHoMoŚcl

DN-1

Us|awazd''a12styąnia1991ropodatkachioPhtachlok@
|:T:Fj..Ę:."_:L1:_.'".!y,9Li 9!9! tPYy"|,, Fdmstek organiŻacyjnych 06Ż spÓ]ek niemając'd! osoborcści pEwnej
Ęoący.fi asooeEnl n.ruchonościlub obie\lów budowlanych' posiadaczaml samośtnynl nerucnornoso lub o'o ełovi
buoowlany_ch' ćy'thownikaml wEeystymi'gtunlow' posiadaes'ml n;ruchomosci lub rch Ęsciit" óo"łio' o"ao" *y-!o lcr eęso stanouących ${6s.ość skaóu Paf$Mra lub jednoslki samożądu lery'olia'nego olaŻ dla osÓb fzy.znicl
Ędących wspo]ułaścioelami lub wśpo]posiadacż5ml Ż osoliaml pnwnyli' b;dŻ z'in.yń' i"o"*rlń .,9*i.j"y;"!.nEpos6dalącyrl osobowości pEwnej lub Że stólł€'ii niePosaadająclmi osobowoścj pEMej, ż wyjąlkbm os-ób fży;iich
n/ożqcych rcpóhole m€*anrcM

^D^:.j:: _3,1._Y^-.]:_,i-9:9:_ł!" !9!':q"*91''"b w lełnnie 14 d od Żalshionia oko''enosci nalacych wpłw napo$l.ń)e {wygasnĘcE) obowląku podatkoEgo' |"b wysokok opodatkoMnia'
oBal pooetkowy V/aścey 2e tgĘdu na m€j* połoźeńla pżeońio!óv opodettołan|a'

A. MlEJscE SKŁADAN|A DEKLARACJ|
a. N. l i edEs 6i.dŻby oĘ.nu podatłow.qo

B. oBow ĄzEK zŁozE N lA D EK LAMC J lJodatnik na obwiąze\ złozenE wraz z koleń. doxlet.rl d*m
I 

s. oror*oso po*oa '"'
I E l ' o"łl","" 

" 
.on" D z łor"łia deJ(laracii rceńd (miesiac - rck) &rr 8 a-r;;'ii i' 1l 

' ' 'l'
c.

D. 1. DANE IDENTYFIKACYJNE
7. Roduj pod.tr'k 'e"al* a$ły kMda,

_ .. El oot".nryąła Eu mooa pamu Dg ]€dno"s..o,!a.lzac'1na wrym spol*aj n€po'.daR€ o$borcściplawng
3' Nwa pełna r / Neisko ń

N*a strócona'/ Pl.M4 inię' dfooi€ ihię -

ll. Numer PESEL-

Pola 12, 13, 14 $yp€łnia osoba li.yczna wprzypadku, gdy nume.PESEL nie6tałnadany

'2. 
oatŹ u.!d4nia (dŻień ' ń esĘc _ fuk)

D.2 ADRES SIEDZIBY
ls, Kraj 

-

/ADRES ZAMIESZKANIA *

23' xod pocŹowy ) 24 Pńża

DN-1,, I 1"



WPEdrcNAM.!5łNIERoMĄrERoWoLUB

DN-1,,, I 2^

r) Na]eźy podać z dokładnościądo cŹterech mieisc po pr2ecinku'



WPRN|AĆ M MszYŃlE' XoMPUTERolło LUB oUŹYMl DRUKowAŃw L IERM| czl

H. ośWADczENlE l PoDPls PoDATNlKA / osoBY REPREZENTUJĄCEJ PoDATNlKA
oświade.m' że sąmiŻnane pżepisy Kodeksu ka,nego skaóowego o odp@iedzialnośd za podanie danych niezgod.ych 2 żeczyvislością

I. ADNOTACJE ORGANU PODATKOWEGO

*") Pouczenie
Niniejsza dekla€cja stanowi podstawę do wystawienia tytułU wykonawczĘo, zgodnie z prŻepisami ustawy z dnia
17 czeMca 1966 r' o postęPowaniu egzekucyjnym w administracji (DŻ.U. z 2002 r' Nr 110, poŻ'968 zpóżn' zm.')'

"zgodnieŻarl'63sJustawyzdńia29sieania1997l.-odynacjapodatkowa(tekstjednolrty:DŻ'U'Ż2oo5l'Ma'poz.60Żezm')'podslawy
opodatkowania, kwoiy podalłÓw' odsetki za zwtokę' opłaly prolongacyjne, oprocentowanie nadpłai oE wynagodŻenia pżysługu]ą.e płatnikom
ŻaokĘgla się do peł'ych z]olych, w ien sposób, że końcÓ$ł] kwot slnoszą@ mniej niż 50 groszy pomiia się, a końótki kwot wynosŻące 50 i
wię€igloszy podw}ŻsŻa srę do pe]nych złolych.

DN-1,,, I 3''

2) Niepolr2ebne skreślić



Pou }sNE $/PELNń PoDATN K VvYP l4c ęczNE oUżMoRUxowANYWLnE

zN-1tA
DANE o NlERUcHoMoŚcncH

zalącznik ZN-1IA pŻeŻnaczony jest dla j€dnej nieruchomoścj' W prŻypadku' gdy podatnik posiada na
terenje gminy Więcej niżjedną ńieruchomość naleł wypełnjć odrębne załączńikl.

1) ldenMkatory wyk.Żuje się' j€żeliŻostał na&ne.

zN-1/A,,, I 1,



W€d]AĆ ŃA MszYN E KoMPUTERoWo LlJ8 E DUłM| DRUKoWANYMr LlTEwi caRNYM lUB N EBlEsKlM (oLoREM

DANE
w

O ZWOLNIENIACH PODATKOWYCH
PoDATKU oD NlERUcHoMoścl

ZN-1IB

A. PRZEZNACZENIE FORMULARZA
| 3. NiniejsŻy lomulaż.tano

I Dl' oeLla,acl' olt-l D 2 i-forracil lNł
B. DANE PODATNIKA

' ' dolyczY podatnika niebędąeqo osoba flzyczną - - dolycŻy podatnika beda@lo osoba fżvena

B. DANE IDENTYFIKACYJNE
4. Roda] po.'atnlła (zżnacł! vłaś.jwy k@drat):

E,' *oou r.v-n" D , *o" p*u E g pdn*lkż oaan.c-y]t' * łm Śpół[a, n*pos]adąą@ Ńborcś.ip.Mej
5' llaM p.łn5' l Na isto

6. Naaa skró@ń. r/Pie@ ińię, drugie imaę-

c.

GluŃy

Ań 7 ust l płt 1 ' budołt rchodac. w .łl.d inlE6lruxury*o].j .j ! r@mleniu FuPbów o lra:ńśpoEh kol.]cr./yń or.z
alełe Dod Óla qruntv. id.ll|
.} ażądć. i.i_.{rułfury j.6r obNiąanY do 

'.j 
Udo!Ęp.ian.

lc.nqonMnyń pż.wo'n m kol.iowym lub
b) są plzMacen. wtĘeńie do DtŻ€Wu 6ob. BkhYEn.oopżd p@oźnitó tol.iol€qo' itólv róMĘalnń 4ńżda-t

lIl'rBlru*tuą b.z udGĘpńi'ni. j€i lił'! DtŻ!@żnikon' lib.) rworą lini. *dejM o *bkośd toóv wi9**j ńź 1 a35 ńń,

Ań 7 uśL1 pn 1a - grunty, budyńki i bud@le 
'0261'ł. 

!o likvidtu
llnll kol.J@ych lub ich odcint(fl - da @r! .@ni6'entr ich
Bttsności lub pEM uźY*fu.ni. wi.eY.t ao - n|ddfuź.i i.d..k n|ż
ł!9_l-_ł']q -*-J!:]F€. dnh nisiĘc. Btepi|ą..go po

@porądż4.ie| wyEŁle@ zcdo n. łłłd.cle lhll lub'icn
od.lnlów. wyd.n. w Ębi. pr'głldŻ.ńvn w pf'pislch o
lr'n.poEl. kole]owln - ' 

wYlatł]eń ai.n/ch B d''łih@t hn. na
dzi.l.lnoaci' o ldórel noM w pmpl6.cń o E!ŃpoEi. robjowyn''

i3.

Alt z u.tl pK 3 _ buóynl]' bud l. l u|ęle lod nie !runł naobgŹ. dęlc| lornicłcń loti'Bk uźydu pubii;aą'o

13,

zN-1l8,,, | 1.



ZN-'UB,,, I 2.

NA MszYNlE. KoMPUrERoWo LUB RĘl
Arl ? u.! 1 pkl 6 _ grunly i budynki wpl!..e indvwldu'lnl€ do Bj.6rruabóów' pod *8runki.m lcń ut'łń.ii. l $ń$M..i'. Żgodni. zprd*ml' o eh@n'e ab^ków' u *rią i.m oeś.l'i.i{qch naptomdkni. dzlłlalnoś. i q ospoda dd

oułMl. DRUrcMłYM L]TEMI. c
21,

Ań 7 u3L 1 pkt 7 _ orunty i budynki m hł.dan'U nĘów

Arl 7 ust t pK 3 _ gonł położ.n. n. obsaEch obbrvch o.hrcn' śllśłł
czynn. |Ub -r6joblż ą ' takżt budynfu i budBiL'trwóle eiiEt źgruntm' 3łIle be2poiEdnlo ciłganiu celów z akBu &hlonv
prry@dy _ w pań.ch n.rcdfuych oE w ree .t .h pryńdy

Arr 7 u6t' 1 pt1& _ Ędą* .rnoś.ią sk.ó! Państw': oru'lt rłŃ
wodani j.'lo' o ciągłm dopłyłid lub ódpłv'i. Md r*iefuńlii ńhonz !ruitv ai.L Dod saudn. zblmlki wódn.

Art7 usl1.ptt 9 . bud@l. w.łów o.hrnnycń' gfunł pod wiłańimhbnnyml l połoźón. w nie<Ęw.l.ch. z Bia*i.n Bbe.h .:p'fudŻcni. dzi.hlnoaci gcpod.@l pneŻ inni'iodńioł ;i, .'ólki!odn., ich żwĘŹ{ ofu ĘŻłl w'łow.

Ań7 Ustl pKl0 _ qrunĘ sLn iłe n|eóńri, U'ylł| oło|@iczir.. aruntv

dżiał.hości gepo.b@j
Art7 Bf1 pkr ll . qfun9 śrnouą@ dzi.łb !ĘyżagrodM ełonłmlnrcł.n .po@Elńl pdukcYinych' Kófry śpełni.k jed.ń z Mrunkou:.' cl.lglęn u* .m.ryr.|ny'
b) .ł lMlld.ml żlj@nyn do l .lbo ll qfulv.
.l śl nEpdfupńMymi o z'r@rym lub uń.rtfuańvm śtopnlunl@ł'c!.żMoć.i-
d) śą cob.ni.drti.i. ni.zdolnyni do pną Ę o6!.d&ilwle Óhyn

.lbo ol.zdohyni do 6.mo<'żj.ln.j .głitnaii

^ń7 
ull.l pK 12 _ bla|ynki połoźot n' toEń. rcduinnYch ogredówdzi.łhosych| ni.p@k Bił.. noin DNbżchni U.l'lofu-J ;p@pts'.h PóM budołl'negÓ dl. .llón l obi.łtów oGpodaE;ych' zwytlnxlŃ aJętych m .ĘtalalrEić 96pod.rczl

ArL7 u.t_l płl 13 _ bU.Mk] l budN|e tlM wńudaEń;-b-ąEaodmizfu.n.. odd.t do Uińkow.ńi.. 
"1*or'ystvl/iEn. 

pl@ ErupęproduHnjw olnycn n! d'|ałalność 
't futoi/ą' Ń uaaBłaniu wpdu óótjostt ofup _ w ołre.'. 5 lł od dnE uzyEk n'.'kiŃu gi!p' do cjeiiru

3!,

Ar!7.Bl1 płt 14 _ ni.rŃhomoćci lub bn eęs.i alelo na prMdAio
!!9qĘ!!11 -d-'!'to'!oj dżi'ł'lńd.ci po'Ytlu publlcJego pue'
o.gańEcle p@yBu puDlMolo
Ań 

' 
U5{ 2 pld 1 . u@lnk' Mlni€nit nle dotycŻv pżedńiotljry

opodatrowanl. 4j9ty.h n' d'.łalność gcpod.r.z! _

ArL 7 Bi' 2 płl 2 . publien. l ni€publih. i.drcdd oĘ;;iz.c ne objęt
3ystemen oa$''ry oE p@('uące j. oĘa.y' w zkEde nl.fuchmo&l
ajętych na dzialdnoćć oćsiatową

A.l7 Ńl-2 pn 3 - in.tyrĘ ńurm l pońeni@ lćdńc i nau*oń
Po|ś*i.i Ar.d.mll lLu& w odnlBi.nlu ó ni.Mhmóć.i lub ich .*.i
które 3ą nleĘdńe do @ludi ad.ń. o łlóMh mow w arl 2 usbiv 'dni' 20 *wi.h.20'0 r' o Polsli.l Ał'deńjj Ń |( lDŻU. Nr 96' E 61'9ldo'cży ptldńiorów opod.'iMnl' biłtych n;
dŻi.t l.ość 96pode.ł
4ń 

' 
EL 2 plć . " P|oMdŻą.y ald.dy pncy chMjoEj sp&Ęąs

Móm& o ldófym nrM * lrt 2' Et. 1 płl l llt b u6tał ż dnń z'
'i.'pni. 

1997.- o BnabiliL.ll aybdowj l3po'eą4 od al'Udni..lu
Bób nl.p.lD.pfuych (D. U ' . m1o r' N 211' .ńż- 1agl' Nt 21? | wz
1421 l Nr z?i' @L 11Ż5|.lub ułhdy .*tyMości ŻBodMj w Eloiśle
predmloto* opódltkMńi' zgłczonyc}i rcj.wod'ie. j€Łli z9ło34ni.
żctało potwieózM. decy2ją U ĘEwle p.4amdnl' stafus! ŻłLdu pfu'
chÓnirgj lub arbdu atłwnoó.l Źłodos] 

'lbo 
EćY'l'd@ni.n :

Żjfltych M pfuMdzenie l.9o akłddu' ż wyiątllen p@dmirnÓq
opod.tłMnh tjdujĘcych .ię u pcl.d.niu aler.ym podmlolów
ni.bęqcych pw.dacyni rk]ady pr..y chrcni.r., śpelni.jąe
wNn.Ę o ldÓ.'ń mom * ań 23 6! 1 płr 1 ll! b uśt wy z dnls 27
3i€lpni. 1997 r' o Bhibllit cji 4BldMj i śpoł@j o@ zatudni'niu
6ób nlepelncpóvn}th lub arlady .kqłńości uwodorej;

Ań' 
' 

uEt 2 p*r 5 - insryliłv nad ea' - wYj.ntEń pDedmiotór;
opod'trwanla aję'ch na dŻialalncć 96pod.rc2ir' '

Alt7 Gl2 pld 5a _ pnedśiębioEy o 3EaJśie cEtfum bad@ń qoreqo użyllanym n. z@ó.cn ol(rBlońWh w p@pk ch oniełtórv.h rońach wrplerani. dż.ł.lnoścj inndacviŃi' i odrnlEieniu
do pEedmdów'opodólkMńii ajęł.h t ful. prosą'.on'ch b.dań i



Art7 Usl2 pkt 5 _ Pols*i Żwląax ozlałkMów' z wt']ątklem pż€dńiorów
o'odńkoMnlaŻ4e1Ycb ńa działźlńość qo.podaEzą

55.

crT-6,", l3/,


