
UCHWALA NR X/66/2015
RADY GMTNY OSTROWEK

z dnia 2 grudnia 2015 r.

w sprawie okreslenia wzorow formularzy informacjl w sprawie podatku od nieruehomosci,
deklaracji na podatek od nieruehomosci

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca I990r. o samorzadzie gminnym (Dz.U. z 20l5r.
poz.1515), w zwia^zku z art.6 ust. 13 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i optatach lokalnych
(Dz.U.z 20I4r. poz.849;z 20l5r. poz.528,699,774.1045,1283,1777) Rada Gminy Ostrowek uchwata , co
nastepuje :

§ 1. W zakresie wzoru formularza informacji i deklaracji :

a) okresia sie wzor informacji w sprawie podatku od nieruehomosci - IN -1 - stanowiacy zatqpznik nr 1
do niniejszej uchwaly;

b) okresia si? wzor deklaracji na podatek od nieruehomosci - DN-I - stanowiacy zal^cznik nr 2 do
niniejszej uchwaty.

§ 2. Traci moc Uchwala Nr XX/142/04 Rady Gminy Ostrowek z dnia 25 listopada 2004r. w sprawie
okreslenia wzorow formularzy informacji o nieruchomosciach oraz deklaracji na podatek od
nieruehomosci.

§ 3. Wykonanie uchwaly powierza sic; Wqjtowi Gminy.

§ 4. Uchwata podlega ogJoszeniu w Dzienniku Urz?dowym Wojewodztwa Lodzkiego ora/
wywieszeniu na tablicy ogloszeh Urzedu Gminy w Ostrowku oraz na terenie soiectw.

§ 5. Uchwala wchodzi w zycie po uplywie 14 dni od dnia ogtoszenia z moca^ obowiazuja^ca^ od 1
stycznia 2016r.

'

Przewodnic
Gminy
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1 Numer Idcnlyf'ikaqi Podafkowej NIP/numer I'EiSKI,
podatnika

7.alaczmk Nr I
do Uchwaly Rady Gminy Ostmwek
NR X/66/2015 z dnia 02 grudnia 2015r

IN-1 INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOSCI

na

2 Rok

Podstawi pnwni:Ustawazdnia 12 Stycznia 1991 r o podalkach i uplalach lokalnych (Dz U . z 2 0 l 4 r pot 849 z pozn. zm. )
Sktadajqcy: Formulae pr/e/nac/oiiy dla osob fbvc/nych bfdacych wlascicidami nieruchomosti lub obiektow budowlanycli, posiadaczarv

nieruchomoici lub ohieklow budowlattych, u/ylkownikami wiec^yslymi gruntiiw, posiadaczami nieruthomosci lub ith czgsci
budowlanych luh ich c^sci, stanowi^cych wlasnosc Skarbu Panstwa lub jednostki samorzadu tcrylonalnego.

1'crmin skludania: W term i me 14 dm od /aistnicnia okolicznosci majqcjch wplywna powstanie, badz \vygasniiftie obowiazku podatkowego l u b ;
zdarzenia majacogo wpryw na wysokosc podatku.

fjsi-t- skladania: Wt'ijt Gmi^ny Ostrowek wlasciwy ze wzgjedu na miejscc potozema przedmiotow opodalkowania _^

i samoistuymi
albo obicktow

A. MIEJSCE SKLADANIA INFORMACJT
3 .W6j tGminy Ostrowek

98-311 Ostrowek I 15

B. DANE SKLADAJ^CEGO INFORMACJA

B.I DANEIDENTYFIKACYJNE
4 Rodzaj wlasnosci. pusiadania (zaznacz>'e wlasciwa kratkel

—J I wlasciciyl LJ 2. \vsp61wlascieicl LJ ; posiadacz samoistny Q4 WBp6tposiadacz samoistny LJ 5. u>ytkownik wiec/ysly

D 6 wspoiuzytkownik wiec?ysty LJ 1 posiadacz zalezny |np. d?icr7awca, najemca| D 8. wspolposiadasz zalezny (np. dzicrzawca, najemca)

5 Miejsee/a fadres/y) pota/enia przcdmiotow opodatkowania ( Uwaga! Wykazuje si? odr^bnie dla kazdej nieruchomosci )

6. Nazwisko

7 Pierwsze inn?, drugie imi?

fi (mii; ujca, imif malki, data urodzenia | Uwaga1 Wykazuje sie lylko wowt/as, gdy osobie fizycznej me nadano nuniL-ru PESEL )

Numcr RHGON

B.2 ADRES ZAMIESZKANIA
I I I k l . l l

13. Gmina

16 Miejscowosc

1 1 . Wojewodztwo

1 t Ulita

1 7 Kod pocztowy

12. Powiat

15 Numer domu/Numer litkalu

1 8. Poczta

C. OKOLTCZNOSCI POWODUJACE KONTECZNOSC ZLOZENIA INFORMACJI
Okolic/ncisci (/a/nau/ye wlasciw^kratk?]

LJ I . mlormacia skladana po raz pieiTvszy LJ 2 kurckta uprzcdmo zlozonci mt'ormacii Iwvkazu)

D. DANE DOTYCZ^CE PRZEDMIOTOW QPQDATKOWANIA (/ wyj^tkiem zwolnionych)

D.I POWIERZCHNIA GRUNTOW ( Uwaga! Wykazujemy z doktadnosciq do 1 m kw.)
1. zwiq/anych 7 prownd/cnicm d/iahilnosci gospodarczej,

hcz wzgledu na sposoh zakwalifikowania w cwidencji
jiruntovv i budvnkow

2. pod wodami powierzchniowymi sloj^cymi lub wodami
powierzchniowymi plyn^cymi jezior i /hiornikow
sztucznych

3. pozostalych, w tym zaJQtych na prowadzenic odplatnej
stalulowej d/ialalnosci pos!>'tku publieznego przez

20.

m2

21.
ha

22.

m2
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organ izaeje po/ytku public/nego

4. niezabudowanych objelych obszarem rewitalizacji, o
ktorych mowa w ustawic / dnia 9 pazd/iernika 2015 r. o
rewilali/acji (Dz.U.poz.1777), i polo/onydi na terenach,
dla ktorych micjscowy plan zagOSpodarowania
przcslrzcnnego przewiduje przcznac/cnic pod zabudow?
mieszkaniowaj ustugowa. albo zabudowi^ o
pr7C7.nac7.eniu mieszanym obejmuja_cym \\yla_cznie te
rod/ajc /ahudowy, jezelt od dnia wejscia vv zycie lego
planu w odniesieniu do tych gruntow uptynn okrcs 4 lat,
a w tym C7asic nic xakonc/ono budowy zgodnie z
pr/cpisami prawa budowlancgo

23.

D.2 POWIERZCHNIA UZYTKOWA BUDYNKOW LUB ICH CZ^SCI (*)
1 . mics/kalnych - ogotem

w tym:
- konilygnacji o wysokosci od 1 ,40 do 2,20 m (zaliczyc 50%

powierzchni)
- kondyKtiuui a wysokusti nowy/.ej 2,20 m

24.

:•;

m2

,...rn!

* Dopow crzchm u/ytkowej hudynku luh jego C/QSCI nalc/y /ahtvw pmvier/chmi; tniL't/nn^, po v,L'wm,'M/iK'j dtugiKci scian na wszysikich kundygnacjach, /
wyialkieiti powieizchni klalck schudowych oraz sz>rhow dzwigowych. 7a kondygnacĵ  uwa/a si^" rownie/ garu/e pnd/iemne, piwnice, suiereny i poddasza
uzytkowe

D.3B

2. zwiajzanych z provvadzeniem dziatalnosci gospodarczej
oraz od budynkow mics/kalnych lub ich cz^aci 7.aj?tych
na prowadzenie dzialalnosci gospodarczcj ogolem
w rj'in

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

- kondygnaqi o wysokosu powyzq 2,20 m

3. zaj^lych na prowad/cnie d/.ialalnosci gospodarczej vv
zakrcsic obroUi kwalitlkowanym maCcrialcm sicvvnym
ogofem
w tym.

- kondygnacji o wysokusci od 1 ,40 <Jn 2,20 m (/alicTyc 5U%
jiiiwitr/.uhni]

- kondvgnacn o w\i powvzei 2.20 in

4. 7wia./anych / ud/iclaniem swiadc/cii zdrowotnych w
rozumicniu pr/cpiscSw o dzialalnosci ]cc?nic7ej ,/aj^tych
przez podmioty ud7iclaja.ce tych s\viadc/eii ogolem
w l\

- kondygnatji o wysokosd od 1 .40 do 2,20 m (zaliczyc 50%
powicrzchni)

- kondvgnatji o wysokosui powyxti 2,20 m

5. pozostalych , w tym zajetych na prowadzenie odplalnej

statutowcj dziatalnosci po/ytku public/nego przez
organizacje pozytku publieznego ogolem
w lym:

- kondygnacji o wysokusci od 1 ,40 do 2,20 m (zaliCTyc 50%
powicr/chni]

- kondygnacji o \vysokosci powyzej 2,20 m

26.

m1

m2

m2

27.

m2

m3

m:

28.
m2

m'

29.

m;

UDOWLE

1 . budowle
(wartosc. o ktore] mowa w przepisach o podatkacli dochodowych )

30.
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E. INFORMACJA O PRZEDMIOTACH ZWOLNIONYCH
(podac powicrzchni?. ha.d> wurtusc hudnwh pr/odmioliiw /wolnionych ora/ pr/epis prawa — / jakiego tyiuiu wysiijpujc zwnlmcmc)

F. DANE O NIERUCHOMOSCIACH
1

1

1

1

G. (
SKI

o

H. !

F.I Identyfikatory dziaJek

.2 Budynki ,Iokale

^.3 Budowle

.4 Ksi^ga wieczysta lub zbior dokumenlow , nazwa sqdu

>SWIADCZENIE I PODPIS SKLADAJ^CEGO / OSOBY REPREZENTUJ^CEJ
.ADAJ^CEGO
sivi:iiliv:iin, ic |)oil:iiu- pr/eze mnie dane sif zgodne zprawd^.

30. Imie 3 1 . Nazwisko

32. Data wypclnicnia (dziert - miesiac- ruk) 33. Podpis (pieczijc) s

VDNOTACJE ORGANU PODATKOWEGO

dadai^cego / osoby reprextntuia.ccj skladamccgo

34 1 Iwagi organu podalknwego

\d ijn/.acll' Rady

4ndrzej IWojewoda

(
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I Nunici Idcntyllkacji Podalkowej NlP/numur PRSK1.
podaimkii

Zalaivmk Nr 2
do Uchwaly Kady (immy Ostrowek
NR X/66/2015 /dma02 grudnia20!5r

DN-1 DEKLARAC.IA NA PODATEK OD NIERUCHOMO&CI

na

2 kok

I'mlMawa prawna: Uslawa z dma 12 Slycznia 1991 f o podatkach i oplaiach lokalnych ( Uz. II /2UI4r poz 849 t pozn /m )
^kliiiLijifi-v: F-ormular/ pr/einac/ons Ula osnli prawnych. jcdnoslck orgam/acyjnych ora/ spok'k me majacych osobowosci prawncj bcdacych wliscicielami

nierachomosci luh ohiekuiw budowlanych, posiadaczami samoisinymi nienichomosci luh nhieklow budowlanych. UTytkowmkarm
wicczystymi gruntow, poaiadaczami rucruchomojci luh ich c/fsci alhii nbitktiiw hudnwlanych luh idi c/esui, slannwiacych wlasnosc Skarbu
I'uiisiwa luhjednostki sumurzadu Icrytonalncgo ora/ dla osoh ii/yc/njch hcdntyth wspiSlwtastitielami luh wspolposiadat/umi / osobami
prawnymi, hadz / innymi icdnostkarni organtzacyjnymi nieposiadaiacymi osuhnwosci prawnoi luh / •ipotkani i niepusiadaj^cyini o.sohowosci
prawnej, z wyj^lkiem osoh tworzacych

1'i'rmin skbiliinia: Do 31 stycznia kaziicgo ri>ku podatkowogn, w lunninie 14 dm ud /aisinicnia okolic/nosci maj^cych wplyw na powsianic.
ohiiwiazku podatkowcgo lub /aislnicnia 7dar/fri ma|acyi:h wptyw na wysokosc podaiku

Miejsce skladaniii: Woji timiny Osirowck \Uasci\v\- w/glcdu nj rniiiisce polozeniajr/udmunow i>pt>dalkowama ^____

\wgasmccic

A. MIK.ISC E SKLADANIA DEKLARAC.II
3. Wojt Gminy Ostrowck

9H-3II Oslrowek I 15

B. DANE SKLADAJ^CFXiO DEKLARAC.TE (nicpotr/chne skrcslic)
* - dotyczy skladajaccgo deklaracj^ mch^dqccgo osobq ' - dotycay sktuiiajquL'go dcklaracjc hydqcc^o

B.I DANE IDENTYFIKACYJNF
4 Rod/aj skludajacegodeklatacji; (/a^nac/yc wlas

D I osoba fizyczna Q 2 osobaprawna Q3 jcdnostka orgamzacyjna 4 spot k a me majqca osobowosci prawnej
5 Rodzaj wlasnosci, posiadania l/aznauzyc wtasciwa kralkc)

J 1 wtascicicl Q 2 wspolwlasciciel Q 3 posiadac/ samoistny LJ 4 wsp<)lposiadac/ samoistny Q 5 u/ytkownik wieczysty

Q(> wspolu/ytkowmk wiuc/ysty Q? pohiudac/ Ailc/m nip d/iui/imcu. naicnuj.U U X aspolpnsudiis/ /iilc/ny (tip d/ier/awca. najemca)
Mic|sce/a (adres/y) polozenia pr/edmiotow opodalkowama ( Uwaga1 Wykazuiu siv odr^hnic dla kaz.dej nieruchomosci

' NH/WI: 1-

K Pierws/i; imic, drugie imic**

Na/wa skrocona* / imi? ojca, imie maiki, data urod'/enia ( Uwaga1 Wykazuje sic tylko wowczas, gdy osobie fizvivnci me nadano numcru 1'1-S1:.[. )

10 Identyflkator REGON*

B.2 ADRF.S SIEDZTBY* / ADRI-S 7AM1ESZKANTA**
II Kraj

14 (imma

17 MICIICOVVOSC

1 2 Wo|fw6d7.two

1 - ' I , , . ,

1 M Kud pocziowy

13 I'uwial

1 ft Numcr domu ' Numer lokalu

1 ' . I 1 , . /i i

C. OKOLICZNOSCl POWODLI.I^CE KON1ECZNOSC ZLOZENIA DEKLARAC.II
20 Okiilic/.nosci (zaznaczyi; wlastiwy kralk^)
D 1 dcklaracja na dany rok CJ 2. korekta deklaiatji ioc/nc| HI 3 wygasiuecie ohowiq/ku p
LJ 4.powslame obowiazku podatkowcgo w trakcic roku Q 5 zmiana mic|sca /ainicszkama luh sied/ibv

D. DANE DOTYCZ^CE PRZEDMIOTOW OPODATKOWANIA (z wyj^tkiem zwolnionych)

Wyszczegdlnienie Podstawa
opodalkowania

Stavvka podatku
wynikajmca z
Ifchwaly Rady

Kwota podatku
w z\,
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D.I POWTERZCHNIA GRUNTOW (Uwaga! Wykazujemy z dokladnoscia do
. zwiazanych z prowad/enicm dziaJalnosci gospodarczej,

bez wzgledu na sposob zakwalitlkowania w ewidcncji
grunlow i budynkow

2. pod wo d ami powierzchniowymi siojqcymi lub wodami
powierzchniowymi ptyna,cymi jezior i zbiornikow
SZtUC7tlVCh

3. pozostalych, w tym /aJQtycH na prowadzcnic odptatncj
statutovvej dzialalnosci pozylku publicznego przcz
organizacje poTytku publicznego

4. niezabudowanych obj?t;'ch obszarem rcwitalizacji, o
ktorych mowa w ustawie z dnia 9 pa/dziernika 2015 r. o
rcwitalizacji (Dz.U. poz. 1777), i potozonych na
terenach,

dla ktorych miejscowy plan zagospodarowania
przestrzenncgo przcwidujc przeznaczenie pod zabudow^
rnieszkaniowaj ustugowq albo zabudowi; o
przc?nac7cniu mics/anym obcjmujq.t:ym wy^a_cznic Ic
rodxaje /abudowy, jczcli od dnia wejscia w zycic tego
planu w odnicsicniu do tych grunlow iiplynul okres 4 lat,
a w tym czasie nie zakoriczono hudowy zgodnie z
pr/cpisami prawa budowlancgo

21.

nr
24.

ha
27.

30.

Nr

(w /l.jir)
m kw.)
22.

25.

28.

31.

23.

26.

29.

32.

D.2 POWIERZCHNIA UZYTKOWA BUDYNKOW LUB ICH CZ^SCI (*)
1 . mieszkalnych - ogolem

w tvm
- kondvgnacji o wysokosci oil 1,40 do 2,20 m (yaliu^yc 50% powierzchni)

- kondvgnacji o wysokosci po\wzcj 2,20 in

33.

m~
36

34.

37

r35.

38.

* Do pow ur/chm uzytkowej budynku lub jego czfSCi nale/y zalitzyc powierzchnif mier/onq, po wewnptrznej dlugosti scian na wszystkich kondygnacjach, z
wyjijtkiem powier/chni klatek suhodowych oraz szybow d^wiguwych 7,n kondygnacj^ uwaza si£ rowmez garaze podziemnc. piwmce, sutereny i poddasza
u/ylkowe.

2. z\via.7anych z prowadzeniem dzialalnosci gospodarczcj
oraz od budynkow mieszkalnych lub ich cz^sci zajiftych
na prowadzcnic dziatalnosci gospodarczcj ogofcm,

w tym:
- kondygnatji o wysokosci od 1 .40 do 2,20 m (zaliczyc 50%

powicrzchni)
- kondvgnacj! o wvsokoSLi pnuv/i/i 2.20 in

3. zajetycli na prowadzenie dzialalnosci gospodarczcj w
zakrcsic obrotu kwaliilkowanym materialem siewnym
ogolem.

w tyrn:
- kondygnacji o wysokosci od 1 ,40 do 2,20 m (zaliczyc 50%

pnwiL'rzchni )
- kondygnaqi o wysokosci powy/ej 2,20 m

4. zwiqzanych 7 udziclanicm swiudczcii zdrowotnych w
rozumieniu przepisow o dzialalnosci Iccznicxej ,/aj(?lych
przc? podmioty ud7iclaja.cc tych swiadczcri ogolcm:

w tym
- kondygnacji o wysokosci od 1,40 do 2,20 m (zahczyc 50%

powieizchni)
- kundygnacji i> wysokiwci pi>wy/ej 2,20 m

39.

m!

42.

i n

m:

m-

\5.

i

ni-

40.

43.

46.

41.

44.

47.
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D.3B

E. LV

5. pozostalych , w tym zajgtyeh na prowad/enie odptalnej

slatutmvej dzialalnosei pozytku publiczncgo przez

organi/.acjc po^ytku public/.nego ugutcm
w tym

- kondygnac|i o wysokosci od 1 ,40 Jo 2.20 m (/alic/yc 50%
powierzchm)

knndygnacji o wysokosci powyzcj 2.20 m

48.

m-

m:

49. 50.

LIDOWLI
1 . budowlc

(wartosc. o klorcj mowa w przepisacli o podatkach dwhodowych)

51. 52.

iCZNA KWOTA PODATKU
Kwoid podalku*

Suma kwoi z kol Dfnalezy zaokrqglic do petnych zlolych)

53.

54.

F. INFORMACJA O PRZEDMIOTACH ZWOLNTONYCH
(podac powicrzchnii;. b^dz warlosc hudowh pr/cdmiiilow /wolnionych i>ra/ pr/i;pis prawa - / jakiego lyluhi zwolnic'nic)

G. DANE O NIERUCI10MOSCIACH
G.I Identyfikatory dxialek

G.2 Budynki ,lokale

G.3 Budowlc

G.4 Ksi^ga wieczysta lub /him- dokumcntow , nazwa s^du

G. OSWTADCZENTE I PODPTS SKLADAJACEGO / OSOBY REPREZENTUJ^CEJ
SKLADAJACEGO

Ohwiuilczani, -ft: pmlatie pr/c/e innu- tliini; s^j /-guijiif ? priiwdat.
53. Nazwisko

54 Data wypetnicnmfd/ien - micsiiii:- rok) 55 I'odpis (piecZQii) skladaja.cego / osoby reprezcntujntcj skladaj;(ct;go

H. ADNOTACJE ORGANU PODATKOWEGO
56 Uwagi organu podatknwego

57 Identyfikator przyjmuji(cego formularz 58. Data i podpis pr/yjmujqcego Ibrmular/

*) Pouczenie:
W przypadku niewpJacenia w obowi^zuj^cych terminach i ratach kwoly podatku z poz. 54 lub wptacenia
jej w niepelnej wysokosci, niniejsza deklaracja stanowi podstajv? do wystawienia tytulu wykonawczcgo,
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 czcrwca I966^r. o postepowaniu egzekucyjnym w administracji
(tekst jedn. Dz. U. z 2014 r.poz.1619, ze zm.).

Przewodnji
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