
UCHWALANR XXXIV/226/2017 
RADY GMINY BABOSZEWO 
z dnia 27 pazdziernika 2017 roku 

w sprawie ol{re§lenia wzorow formnlarzy informacji i deklaracji podatkowych 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust.!, art. 41 ust. I ustawy z dnia 8 marca 1990 
roku 0 samorz'ldzie gminnym (Dz.U. z 2017 r., poz. 1875), art. 6 ust 13 ustawy z dnia 12 stycznia 
1991 roku 0 podatkach i oplatach lokalnych (Dz.U. z 2017 r., poz. 1785), art. 6 ust. 9 ustawy z 
dnia 30 paidziernika 2002 roku 0 podatku lesnym (Dz.U. z 2017 r., poz. 1821) oraz art. 6a ust. II 
ustawy z dnia IS listopada 1984 roku 0 podatku rolnym (Dz.U. z 2017 r., poz. 1892) Rada Gminy 
Baboszewo uchwala co nastltPuje: 

§ 1 

W zakresie wzor6w informacji, deklaracji i wykaz6w: 

I) okresla silt wz6r informacji w sprawie podatku od nieruchomosci (IN-I) stanowi'lcy za1'lcznik 
Nr I do niniejszej uchwaly; 

2) okresla silt wz6r deklaracji na podatek od nieruchomosci (DN-l) stanowi'lcy zal'lcznik Nr 2 do 
niniejszej uchwaly; 

3) okresla silt wz6r za1'lcznika do informacji (IN-I)/deklaracji (DN-I) na podatek od 
nieruchomosci - "Dane 0 nieruchomosciach" (ZN-lIA) stanowi'lcy zal'lcznik Nr 3 do niniejszej 
uchwaly; 

4) okresla si" wz6r za1'lcznika do informacji (IN-I)/deklaracji (DN-I)na podatek od nieruchomosci 
- "Dane 0 zwolnieniach podatkowych w podatku od nieruchomosci" (ZN-lIB), stanowi'lcy 
za1'lcznik Nr 4 do niniejszej uchwaly; 

5) okresla si" wz6r infol111acji 0 gnmtach (IR-I) stanowi'lcy zal'lcznik Nr 5 do niniejszej uchwaly; 

6) okresla si" wz6r deklaracji na podatek rolny (DR-I) stanowi'lcy zal'lcznik Nr 6 do niniejszej 
uchwaly; 

7) okresla si" wz6r zal'lcznika do informacji 0 gruntach (IR-I)/deklaracji na podatek rolny (DR-I) 
- "Dane 0 nieruchomosciach rolnych". (ZR-I/A) stanowi'lcy zal'lcznik Nr 7 do niniejszej 
uchwaly; 

8) okresla si" wz6r zal'lcznika do informacji 0 gruntach (IR-I)/deklaracji na podatek rolny (DR-!) 
- "Dane 0 zwolnieniach i ulgach podatkowych w podatku rolnym" (ZR-I/B), stanowi'lcy 
za1'lcznik Nr 8 do niniejszej uchwaly; 

9) okresla si" wz6r infol111acji 0 lasach (lL-I) stanowi'lcy zal'lcznik Nr 9 do niniejszej uchwaly; 

10) okresla si" wz6r deklaracji na podatek lesny (DL-I) stanowi'lcy za1'lcznik Nr 10 do niniejszej 
uchwaly; 

11) okresla si~ wz6r zal'lcznika do informacji olasach (IL-I)/deklaracji na podatek lesny (DL-I) 
- "Dane 0 nieruchomosciach lesnych" (ZL-lIA) stanowi'lcy zal'lcznik Nr II do niniejszej 
uchwaly; 



12) okresla siC( wz6r zahtcznika do informacji 0 lasach (IL-l)/deklaracji na podatek lesny (DL-1) 
- "Dane 0 zwolnieniach podatkowych w podatku lesnym" (ZL- liB), stanowittcy zalttcznik Nr 
12 do niniej szej uchwaly. 

§2 

Z dniem wejscia w zycie niniejszej uchwaly traci moc uchwala Nr XI173/2015 Rady Gminy 
Baboszewo z dnia 30 listopada 2015 roku w sprawie okreSlenia wzor6w formularzy informacji 
i deklaracji podatkowych. 

§3 

Uchwala podlega ogloszeniu w Dzienniku UrzC(dowym Wojew6dztwa Mazowieckiego i wchodzi w 
zycie z dniem 1 stycznia 2018 roku. 
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1. identyfikator podatkowy NiP I numer PESEL ( I 
Za/ltcznik Nr 1 do UCHWAtY NR XXXIV/226/2017 
RADY GMINY BABOSZEWO z dnla 27 pazdziernika 2017 roku 

IN-1 
INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOSCI 

13. Rok 
I I I I 

Podstawa prawn a': Art. 6 ustawy.z dnia 1.2 slyeznia 1991 r. a padatkaeh iaplalaeh lakalnyeh (Dz.U. z 2017r. paz: 1.185). . . 
Skladaj~ey: Formularz przeznaczony dla os6b, fizycznych ',b~dqcych ,wtascicielami nierucnomosci rub obiekt6w budowran'ych, posiadaczami 

samoistnymi nieruchomosci rub obiekt6w budowranych, uzytkownikami Wieczbstymi grunt6w, posiadaczami nieruchomosci rub ieh 
cZli:lsei albo obiekt6w budowlanych rub jeh cz~sci, stanowiqcych wiasnosc Skar u Panstwa lubjednostki samolZqdu terytoriarnego. 

Termin skladania: W terminie 14 dni od zaistnienia okoricznosci majEtcych wptyw na powstanie (wygasni~cie) obowiqzku podatkowego, rub 
' wysokos6opodatkowania. 

Miejsce sktadania: Organ podatkowy 'wtasciwy ze wzgledu na miejsce' potozenia przedmiotu opodatkowania. 

A. MIEJSCE SKt.ADANIA INFORMACJI 
4. Nazwa i adres siedziby organu podatkowego 

B. OBOWIt\.ZEK Zt.OZENIA INFORMACJI . .' . 

. ' . 
S. Okolicznosci powodujfl,ce obowifl,zek zfozenla informacji (zaznaczy6 w/asciwy kwadrat): 

01. informacja sktadana po raz pierwszy o 2. korekta uprzednio zroionej informacji (miesiqc - rok) 

'------'------J I I I 

C. PODMIOTZOBOWIt\.ZANY DO Zt.OZENIA INFORMACJI 
6. Rodzaj podmiotu (zaznaczyc wlasciwy kwadrat): 

0 1. wtascicier, uzytkownik rub posiadacz D 2. wsp6lwtascicier, wsp61uiytkownik rub wsp61posiadacz 

D. DANEiPODATNIKA .... 
. 

." .... 
. ' . ... 

. . 
'., 

0.10. Df-NE 10ENTYFlKACYJNE 
.' '.' 

7. Nazwisko 

8. Plerwsze imiQ, drugle Iml~ 

", 9. Identyfikator REGON , , , , I I I , , I , , , 

. Pala.10,11 ,)2nalezy WYP",lni6 w przypadku,gdy PESEL nie zaslal nadany. .... ; 
..; 

10. Data urodzenla 111. Iml~ ojca 112. ImiQ matki 

I '------'------J '------'------J I I I , 

0.20. ADRESZAMIESZKANIA 
'. .' . 

13. Kraj 114. Wojew6dztwo 115. Powiat 

16. Gmlna \ 17. Ulica 118. Nr domu 119. Nr lokalu 

20. MieJscowosc 121. Kod pocztowy 122. Poezta 
. 

E. DANE DOl"YCZi\CE PRZEDMIOTOW OPODATKOWANIA NIEPODLEGAJt\.CYCH ZWOLNIENIU 

E.30. POWIERZCHNIA GRUNTOW 
' Podstawa opodatkowania w 
m2 (ha),z dokJadnoscict do 1 m 2 

. 1. ZWifl,zane z prowadzenh~m dzialalnosci gospodarczej, bez wzgl~du na spos6b zakwalifikowanla w ewidencjl 23. 
grunt6 ...... i budynk6w 

~2 

2. ~od,wodam,i powlerzchniowymi stolfl,cymi lub wodaml powierzchniowymi ptYnctcymijezior,1 zbiornik6w 24. 
, ,sztucznych'~) . 

--'-
, ha 

3. Pozostale gr'unty, w-tym zajQte na prowadzenie odplatnej statutowej dzialalnosci pozytku publicznego przez 25. 
.' 

organizacje;poZytku publicznego _ m' 
4. Niez,abudowaile'objQte obszarem rewitalizacji, 0 kt6rym mowa w ustawie z dnia 9 patdzl.ernika'2015:r. 

o rewitalizacji, i poloi.one na terenach, dla kt6rych rniejscowy plan,zagospodarowanla przestrzennego 
26. 

przewiciuje. przeznaczenie pod zabudowQ mieszkanlowct, uslugowC\ albo zabudow~iO przeznaczeniu 

I '. 
rnieszany'n; obejmuj<tcym wylfl,cznie te rodzale zabudowy, jezel1 od dnla wejscia. w-i.ycie tego planu 
w odnlesieniu do tych grunt6w uplynfl,l okres 4 lat, a w tym czasie nie zakol'iczono 'budowy zgodnle z 
przepisaml prawa budow]anego .. m' 



E.40. POWIERZGHNIABU 

w tyOj 
kondygnacji 
o wysokcisci:, 

IE, DUZVMI DRUKOWANYMI LI 

F. IN FORMApjAOZAt.AbzNI~ACH{dQnini~j5Z~j infO;rr;aCjid6fqcZOnp) 
43. Liczba zal<tcznik6w ZN-1fA 

G. PODPIS PODATNIKA 
45. 

47. Data wypefnienia .. (dzien - miesiqc - rok) 48. Pod pis (piecz~c) podatnika I osoby reprezentuj<tcej podatnlka 3) 

'-'---" '---'--' 

H. ADNOTACJE 

1) Nume. r PESEL wpisuja.. podatnicy b~da..cy osobami fizycznymi obj~tymi rejestrem PESEL, nieprowadzqcy dzlalalnosci gospodarczej lub r~. ~da..cy zarejestrowanymi 
podatnikaml podatku cd towar6w j uslug. Identyflkator podatkowy NIP wpisujq pozostali podatnicy. \ 

2) Nalezy podac z dokladnosciC\. do czterech miejsc po przecinku, p . \ 
RZF:WC DI\\ICZI\!;Y RADY 

lUl 
S I a (Vom it\pldilr G Ootczyc/(i 

3) Niepotrzebne skreslic. 

[ IN-1", 212 \ 
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1. Identyflkator podatkowy NIP I numer PESEL (nlepotrzebne skre~il6)1 
La",czr1lK Nr 2 do UCHWAtY NR XXXIV/226/2017 

GMINY BABOSZEWO z dnia 27 pazdziernika 2017 roku 

DN-1 
DEKLARACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOSCI 

13. Rok 

I [ , I I 

Podstawa ,Prawna: Art. 6 ustawyz dnia 12 stycznia 1991 r. 0 podatkach i oplatach lokalnych (Dz.U. z2017 r. poz.1785). 

Skladaja.cy: Formularz przeznaczony dla .os6b prawnych, jednostek, organizacyjnych .oraz _sp6tek, niemajctcych osobawosci prawnej 
b~dctcych wtascicielami. nieruchom,osci lub ·-obiekt6w budawlanych, pasiadaczami s'arnoistnymi 'nieruch.omosci lub abiekt6w 
budawlanych, -uzytk.ownikami wieczystymi grunt6w; posiada,czami nieruch.omosci lub ich, cZfi:lsci albo, obiekt6w budowlanych 
lub ich cZfi:lsci, stanawictcych wfasnosc Skarbu Panstwa lub j,e_dn~stki samarzqdu terytorialn~go .oraz -"dla .os6b fizycznych 
,-b~d9.cy,ch -wsp6lwfascicielami. lub wsp6fposiadac:Z,~m.L, z psp~amL prawnymi, bctdz: 'z 'innymLj~_dn.ostkami organizacyjnymi 
[1ieposiad@ittcymi osob.owosci prawnej lub ze sp6Ikami'niE3'posiadajqcymi,_osob0'vV0$ci, praw,n;~L,:z'wyjtttkiem os6b fizycznych 

I.' . t"Y~rzet6ych'wsp6Inotx mieszkaniow~. " , . - ',_i ":" ' ':' " 

T~imir\ s~iadania:j . Do: dnia 31 stycznia kazdeg.o roku _ podatkoweg.o ,Iub w terminie 14 dni ad zaistrli,enia 6koHcznosci- majetcych wpfyw na 
powstahie (wygasni~c'le) obowietzku podatk.owego, lub wys.okosc·,opodatkowania. 

MiejSce,'skfadari,ia,: '-:/0.r98n podatkawywfa~ciwy 'ze wzgl~du'-I')a 'miejsce, paf.o:zeni,~_p~ieqri1i.ot6W' ~p:cidatk~wa:nia,-. . ' .. . . 

A. MIEJSCESKt.ADANIA DEKLARACJI . . . 

4. Nazwa j adres siedziby arganu padatkowega 

· 

B.OBOWIA.Z!=K Zt.OZENIA DEKLARACJI .- ....-.. . 
.. . . 

S. Okaliczllascl pawadujetce obawiitzek ztazenia deklaracji (zaznaczy6 w/asciwy kwadrat): 

0 1. Deklaracia roczna O 2. Korekta deklaracii rocznei (miesiac - rok) ~ , , , , , 

C. PODII/JlbrzOBOWIAZANY DO Zt.OZENIA DEKLARACJI '. 

• 
. 

• 

6. Rodzaj,padmiatu (zaznaczyc wl-asciwy kwadrat): 

0 1. Wfasciciel, uzytkownik lub posiadacz o 2. Wsp6fwfasciciel, wsp6fuzytkownik lub wsp6fposiadacz 

D. DANEPODATNIKA 
** ,- ,dotyczy p.odatnika 'b'fi:l"d,~c'eg-o oso'tl~ fizycznct '- '. . ..••.•.. :.',.doiyczy podatnikanieb~da.cego osoba. fizyczn'l . . . 

0.1. OANEJDENTYFIKACY JNE 
. .' 

' .. - ..... . .., . .. ' 

7. RadzaJ podatnika (zaznaczy6 w/asciwy kwadrat): 

01. Osaba flzyczna o 2. Osaba prawna o 3, Jednostka organ)zacyJna, W tym sp6lka, nieposiadajC1.ca osabowoscl prawnej 
8. Nazwa pelna .. I Nazwiska ** 

9. Nazwa skr6cana * ( Plerwsze imi~J drugie imi~ ** 

· 
10. Identyfikator REGON 

, , , , , , , , , , , , , , 
. ' Pola '11 ,-, 1~',) 3 wypelnia asoba Hzyczna w przypadku, gdy numer PESEL nie zastaf nadany. '. . .... 

11. Data uradzenia (dzien" miesiqc - rak) 12. Imlq ajca 13. Imili1 matki 
· 

~ ~ , , , , , 

0.2. AORES SIEOZIBY * I AORES ZAMIESZKANIA ** 
'. . 

14. Kraj 115. Wajew6dztwo 116. Pawiat 

17. Gmina )18. Ullca 119. Nr damu 120. Nr lokalu 

21. MleJscowosc 122. Kod pacztawy 123. Poczta 



IEBI 

nit w,'czesci D.~. 

33. Poezta 

E.5. 

38. 

I 
m2 

ha 

1

44
. 1

45
. 

m2 

m' 

m2 

wtym I'" 1 m211 ··,····,,·"········1 kondygnaeji' ",powyzej 2;20 ni 53. ",' "~'~;,;::> P", ,~< .'.' ',,:' 

o wysokoseJ> m' 
55. 

m' 
m' 

1
60

. 1
61

. 

m' 
w tym m' 

kondygn'aeji 
o wysokosei: 'I m' 

DN-1 (OJ I 2" 



w tym 

kondygnacjl 0 
WYSOkoSci: 

64. 

73. 

m2 

m2 

I I I I 

65. 66. 

71. 

E.7. WARTOSC BUDOWLI LUB ICH CZr:;SCI ZWIA,ZANYCH Z PROWADZENIEM DZIAtALNOSCI 

GOSPODARCZEJ 

F. U\CZNAKWOTAPODATKU 
zlotych) 

Podstawa 
opodatkowania.w zt 

z doktadnosciC!, do 1 zt 

21 

Stawka podatku 

G.IN ZAt.I\CZNIKACH (do niniejszej deklaracji dol~czono) 

lak 

H. PODPIIS PODATNIKA IOSOBY REPREZENTUJI\CEJ PODATNIKA 

I. 

% 

77. 

Numer PESEL wpisuJ9. podatnicy b~dqcy osobami fizycznymi obj~tymi rejestrem PESEL, nieprowadzqcy dziaialnosci 
zarejestrowanymi podatnikami podatku od towar6w i ustug. Identyfikator podatkowy NIP wpisujq pozostaJi 

2 Nalezy poda6 z doktadnosciq do Gzterech miejsc po przecinku. 

3 Niepotrzebne skresli6. 

Pouczenie 

Kwota podatku 

21 

nle 

W przypadku niezapfacenia W obowiqzujqcym terminie kwoty podatku z poz. 77 lub wptacenia je] w niepetnej wysokosci, niniejsza d~K:lanlcia 
stanowi podstaw~ do wystawienia tytutu wykonawczego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. 0 PostlilPowaniu egz.ekulFyjllym w 
administracji (Oz.U. z 2017 r. poz. 1201 z p6i.n. zm.). 

DN-1", 





I 

POLAJASNE WYPEtNIA PODATNIK. WYPEtNIAC: NAMASZYNIE, KOMPUTEROWO LUB R~CZNIE, DU2YMI DRUKOWANYMI LlTERAMI, CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM 

Identyfikator I numer PESEL I .:' Zafqcznik Nr 3 do UCHWAtY NR XXXIV/226/2017 
RADY GMINY BABOSZEWO z dnia 27 pazdziernil<a 2017 roku 

ZN-1/A 

DANE 0 NIERUCHOMOSCIACH 

Zal~cznik ZN~1/A przeznaczony jest dla jedneJ nieruchomosci. W przypadku, gdy podatnik posiada na terenie gminy 
wi~cej nii jedn~ nieruchomoS6 na!ezy wypelni6 odrE?bne zalqczniki. 

-- _ ... -
--~.-.. --. ~.--... 

A. PRZEZNACZENIE FORMULARZA -, 
4. Niniejszy formularz stanowi zafqcznik do (zaznaczy6 w/asciwy kwadrat): 

13. Nrzal~CZ~ 
-,.- . __ ... _-

B. DANE PODATNIKA 
_0 1. deklaracji DN:.1._ o 2. inforrnacji IN- 1 -._--

'" ~ dotyczy podatnika nieb~dqcego osobq fizycznq . "'''' ~ dotyczy podatnika bE?dqcego -osob~ fizycznq 

6. Rodzaj podatnika (zaznaczy6 w/asciwy kwadra!): 

01. osoba fizyczna o 2. osoba prawn a o 3. jednostka organizacyjna, w tym sp6lka, nieposiadajqca osobowosci prawnej 
6. Nazwa pelna '" I Nazwisko *" 

7. Nazwa skr6cona" I Plerws:ze imi~J drugie Imr~ "* 

8. Identyflkator REGON 

, , , , , , , , , , , , 
-. __ .. -_ .. ..". . .. ". --

C. DANEO NIERUCHOMOSCIACH I OBIEKTACH BUDOWLANYCH PODLEGAJ.I\CYCH 
OPODATKOWANIU LUB ZWOLNIENIU 

C.1. POtOZENIE NIERUCHOMOSCI 
9. Polo:tenie nieruchomosci (adres) 

C.2. TYTUt PRAWNY (zaznaczyc wlasciwy kwadrat): 

10. Rodzaj wlasnosci 11. Rodzaj posiadania samoistnego 

o 1. wlasnoS6 o 2. wsp61wlasnasc 0 1. posiadanie D 2. wsp61posiadanie 
12. RodzaJ u:tytkowania 13. Rodzaj posiadania zale:tnego 

0 1. uzytkawanie wieczyste o 2. wsp6tuzytkowanie wieczyste 0 1. posiadanie o 2. wsp61pasiadanie 

C.3. IDENTYFIKATORY GEODEZYJNE DZIAtEK, BUDYNKOW, LOKALI .. 
14. DzJatka (nr dzialki, nazwa i nr obr/i1bu) 15. PowierzchnJa 16. Rodzaj grllntu-symbol uzytkll 

17. Budynek (nr ewidencyjny~geodezYJny budynku) 18, Powierzchnia u:tytkowa 19. Funkcja budynku 

20. Lokal (nr ewldencyjny lokalu) 21. Powierzchnia u:tytkowa 

C.4. KSIE;;GA WIECZYSTA 
22. Numer ksl/i1gi wieczystej (zbioru dokument6w) gruntu 23. Nazwa sqdu 

24. Numer ksl/i1gi wieczystej (zbioru dokument6w) budynku-Iokalu 

1) Numer PESEL wpisujq padatnicy b~dqcy osobami fizycznymi obj~tymi rejestrem PESEL, nieprowMz~cy dzialalnosci gospodarczej lub 
nieblildqcy zarejestrowanymi podatnikami podatku ad towar6w i uslug. Identyfikator podatkowy rP WPisujq, ozostali podatnicy. 

I 
[ "lzI\CYi RADY 

-

ZN-1/A 111 





POLAJASNE WY'PEl:.NIAPODATNIK WY'PEl:.NIAC NAMASZYNIE KOMPUTEROWO LUB R~CZNIE, DULYMI DRUKOWANYMI LlTERAMI, CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM 

-' 1. Identyflkator podatkowy NIP I numer PESEL (niepQtrzebne skresllc) 1) 2. Nr dokumentu Zal<\cznik Nr 4 do UCHWAlY NR XXXIVl226/2017 
RADY GMINY BABOSZEWO z dnia 27 paidziernika 2017 roku 

ZN-1/B DANE 0 ZWOLNIENIACH PODATKOWYCH 
W PODATKU OD NIERUCHOMOSCI 

A~-PRZEZNACZENIE FO=R'7CM~U~L~A~R~Z~A~'''-----------
-----,,, ----~ 

, 

3. Niniejszy formularz stanowi zat<'l.cznik do (zaznaczyc wlasciwy kwadral): 

01. deklaracji DN-1 

B. DANE PODATNIKA 

o 2. informacji IN-1 

'" - dotvczv Dodalnika niebedaceaa osoba fizvczna "* - dol czv oadatnika bedaceao osaba fizvczna 

B.1. DANE .lDENTYFIKACY JNE 
4. Radzaj padatnika (zaznaczyc wlasciwy kwadrat): 

01. asoba fizyczna 0 2. asoba prawna o 3. jednoslka organlzacyjna, w Iym sp6lka, nieposladaj<\ca osobowoscl prawnej 

C. 

. 

5. Nazwa pelna * I Nazwisko U 

6. Nazwa skr6cona * I Pierwsze jmi~, drugie imif;l ** 

7.ldentyfikator REGON 

, , , , t t t , , , t t ! ' 

DANE DOTYCZJ\CE ZWOLNIEN PODATKOWYCH WYNIKAJJ\CYCH Z USTAWY LUB 
UCHWAt. Y RADY GMINY 

,.' 

, , . 

. 

Tytul prawny zwolnienill 
Gl'unty 

powierzchnia w m1 

Art.? us:{1'.pkt 1- budowie wchodz<'l.ce w sklad infrastruktury kolejowej. w· 8. 
rozumieniu przepis6w 0 transporcie kolejowym oraz zaj~te pod nie grunty, 
jezeJi: 
a) zarz<'l.dca infrastruktury jest obowi'lZany do jej udost~pniania 

Iicencjonowanym przewoznikorn kolejowyrn, lub 
b j S<'l. przeznaczone wy1<'l.cznie do przewozu os6b, wykonywanego przez 

I ',' przewoznika kolejowego, kt6ry r6wnoczesnie zarzll.dza tll. infrastrukturll. bez 
udost~pnianiajej innym przewoznikom, lub 

c) tworz&.linie kolejowe 0 szerokosci tor6w wi~kszej niz 1435 111m. 

Art.? ust.la- grunty, budynki i budowle pozostale po likwidacji linii 10. 
kolejowych lub ich odcink6w - do czasu przeniesienia-ich wlasl10Sci lub-prawa 
uZytkowania wieczystego ~ nie dtuzej jednak niz przez 3 lata od pier'wszego 
dnia rriiesi<'l.ca nast~puj<'l.cego po miesi'l.cu, w kt6ryrn stala si~ ostateczna decyzja 
lub weszlo w zycie rozporz<'l.dzenie, wyrazaj<'l.ce zgod~ na likwidacj~ linii lub 
ich odcink6w, wydane w trybie przewidzianym w prLepisach 0 transporcie 
kolejowYm - z wyj<'l.tkie111 zaj~tych na dzialalnosc inn<'l. niz dzialalnosc, 0 kt6rej 
rnowa w przepisach 0 transporcie kolejowyrn 

Art.7 ust 1- pkt 2 - budowle infrastruktury portowej, budowle infrastruktury 13. 
zap'ewniaj<'l.cej dost~p do port6w i przystani morskich oraz zaj~te pod nie grunfy 

Art.7 ust.l pkt 2a - grunty, kt6re znajduj<l si~ w posiadaniu podrniotu 15. 
zarz'l.dzaj'l.cego portern lub przystani'l.1110rsk&, pozyskane na potrzeby rozwoju 
portu lub przystani morskiej, zaj~te na dzialalnoS6 okreslon(l w statucie tego 
podrniotu, polozone w granicach port6w i przystani morskich - od pierwszego 
dnia rniesi<'l.ca nast~puj!tcego po miesi(lcu, w ktorym podmiot ten wszedl w ich 
posiadanie-- nie dluzej nii. przez okres 5 lat, z wyj<ltkicm grunt6w zaj~tych 
przez podrniot iony niz podmiot zarzqdzajqcy portem lub przystani&. morsk'l. 

Art. 7 ust.l pkt 3, - budynki, budowle i zaj~te pod nie grunty na obszarze cz'(sci 
lotniczych Iotnisk uzytku publicznego 

Art. 7 ust.l pkt 4 - budynki gospodarcze lub ich cz~sci: 
a) ,shiz<lce dzialalnosci iesnej Iub rybackiej 
b) polozone na gruntach gospodarstw rolnych, Shrl<lCe wy1<'l.cznie dzialall10sci 

rolniczej, 
c) zaj~te na prowadzenie dzial6w specjalnych produkcji rolnej 

Art.? ust,! pkt 5 - grunty, budynki lub ich cz\:sci zaj\:te wyhl.cznie 11a potrzeby 
prowadzenia przez stowarzyszcnia statutowej dzialalnosci wsr6d dzieci i 
mlodiie1:y w zakresie oswiaty, wychowania, nauld i techniki, kultury fizycznej 
i sportu"z wyj!!tkiem wykorzystywanych do prowadzenia dzialalnosci 
gospodarczej, oraz grunty zaj~te trwale na obozowiska i bazy wypoczynkowe 
dzieci'i mlodziezy 

Art.?' ust.1 pkt 6 - gnmty i budynki wpisane indywidualnie do rejestm 
zabytk6w, pod warunkiem ich utrzymania i konscrwacji, zgodnie z przepisami 
o ochronie zabytk6w, z wy.1<'1.tkiem cz~sci zajQtych na prowadzenie dzialalnosci 
gospodarczej 

16, 

19, 

21. 

2), 

11. 

17, 

20, 

22, 

24, 

Budynki lub ich c:i~sci 
powierzchnia 

uzytkowa _ W m2 

9. 

12, 

14, 

18, 

Budowle 
warto!t w zl 



POLAJASNE WYPEtNIAPODATNIK, WYPEtNIAC NAMASZYNIE, KOMPUTEROWO LUB RE;CZNIE, DUZYMI, DRUKOWANYMI LlTERAMI, CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM 

.. 
Grunty Budynki Jub ich cz~sci 1 Budowle 

Tytul prawny zwolnienia powierzchnia powierzchnia 
wartosc w zl 

wm' uzytkowa w m2 

Art.? ust.! plet 7 - grunty i budynki we wladaniu muzeow reJestrcwanych 25. 26. 

Art.? ust.1 ,pkt S - znajduj<lce si~ w parkach oarodowych tub rezerwafach przyrody 27. 28. 29. 
i sluz<lce bezpcsrednio-j wylflcznie osiqganiu cel6w z zakresu echrony przyrody: 
a) grunty pelezene oa obszarachobj~tych ochrcnfl seisl&, ezynnlllub krajobrazcwfl,' 
b) budynki i budowle trwale" zwi<iZane z' gruntem , 

Art.? ust.1 pkt Sa - b~dflce wlasncseict Skarbu Panstwa: 30. I ! 

a) grunty pod wcdami ,pbwierzehnicwymi plynllcyrrii jezior, 
b) grunty zaj~te pod sztuczne zbiomiki wodne, z wyjqtkiem grunt6w przekazanyeh 

•• 

w posiadanie innyeh przedmict6w ni1: wymienione-w art. 212 ust.1 oraz art. 213 ust. 
J i 3 ustawy z dnia 20 Iipea 2017r.-Prawo wodne . 

Art.? ust.l plet 9 - budcwle wal6w ochronnych~ grunty pod walami oehronnymi i 31. 32. 
polozone w mi~dzywalaeh, z wyjqtkiem zaj~tych oa prowadzenie dzialalnosci 
gcsjJcdarczcj przez inne podmioty niz spofki-wodne, ich zwiflZki oraz zwiqzki 
walowe 

Art.? ust.1 pkt 10 - gninty st'anowi<lee nieuZytki, uZytki ekologiczne, grunly 33. 
zadrzewione i zakrzewione, z wyjqtkiem zaj~tych na prowadzenie dzialalnesei 
gospodarciej 

Art.7'ust.I plet 11 - grunty stanowiflce dzialki przyzagrcdowe ezlcnk6w rolniczych 34. .. 

sp61dzielni produkcyjnych, kt6rzy spelniaj<ljeden z warunk6w: . 

a) osi<l.gn~li wiek emerytalny, 
b) sq inwalidami,zaliezonymi do I albc II grupy, 
c) s<l., niepelnosprawnymi o-znacznym iub umiarkowanym stcpniu 
niepelnosprawncsci, ' I. 
d) S<l., osobami ealkowicie niezdolnymi do pnicy w gospodarstwie ro!nyni albe 
niezdolnymi do samodzielnej egzystencji 

Art.7 ust.l pkt 12 -,budynki polozone na terenie rodzinn'ego ogrodll dzialkowego: 35. 
grunty, altany dzialkowe i ob~iekty gospodarcze 0 powierzchni zabi.ldowy do 35 m 2 

oraz budynki stanowi<lCe infrastruletiJf~ ogrodowfl, w rozumieniu ustawy z dnia 
13 grudnia 2013r. 0. rodzinnych cgrcdach dzialkowych, z wyjlltkiem zaj~tych na 
prowadzenie dzialalnosci gospodarczej . .. 

Art.7 ust.l pkt 13 - budynki i budcwle zaj~te przez grup~ producentow roinych 36. 37. 
wpisanll do rejestru tych grup, wYkorzystywane wyl<lcznie na prcwadzenie 
dzialalnosei w zakresie sprzedazy produkt6w lub grup produkt6w wytworzonych 
w gospodarstwach czlonkow grupy lub w zakresie okres!onym w artA ust.2 ustawy 
z dnia 15 wrzesnia 2000 r. 0. grupach prodllcent6w rolnych i ich zwiqzkacb oraz 
o zmianie innych ustaw, zgcdrije z jej aktem zalozycielskim 

Art? ust.l plet 14 - nieruehemcsci lub leh cz~sci zaj~te na prowadzenie nieodphitnej 38. 39. 40. 
statutowej dzialalnosci pczytku publicznegc,przez organiza,cje pC,zytku publicznego 

Art.7 ust.l pkt 15-grunty i'bud)l11ki Ilib ich c~sci, stanowi<lce wlasnosc g,niny, 41. 42. 43. 
z wyj<l.,tkiem zaj~tych na dzialalnosc gospodarczfllub b~dqce w pcsiadaniu innych 
niz gminajednostek'sektora finans6w publicznych,craz pozostalych podmiot6w 

Art.7 ust.2 pkt 1 - uczelnie"zwolnienie nie dciyczy przedmiotow opodatkowariia 44. 45. 
. 

zaj~tych na dzialalnos_c gospodarczfl . .. 

Art.7 lIst.2 pkt 2 - pubiiczne i niepubliczne jednostki organizacyjne obj~te 46. 47. 
systemem oswiaty oraz prowadz<l.,ce je crgany, w zilkresie nieruehomosci zaj~tych 
na dzialalncsc cswiatow<l ... 

Art.7 ust.2 pkt 2a- zlobki i kluby_dzieci~ce oraz prowadz<l.,ce je podmibty, w 48. 49. 
. 

zakresie nieruchomosci zaj~tych na prcwadzenie zlobka lub klubu dziec~cego . 

Art.7 ust.2 plet 3 - instytuty naukowe i_ pomccnicze jedncstki naukcwe Polskiej 50. 51. 
Akademii Nauk, W odniesieniu do. nieruchcmosci lub ich cz~sci, letore Sll niezb~dne 
de realizacji zada6, 0 kt6rych mowa w art.2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. I 

o Polskiej Akademii Nauk; zwolnienie'nie dotyczy przcdmiet6w opodatkowania 
zaj~tych na dzialalncs6 gcspodarcz<l., 

Art.7 ust.2 pkt 4 - prowadz<lcych zaldady pracy chronionej speln'iaj<lce warunek, 52. 53. 54. 
o let6rym mowa wart. 28 ust.' 1 plet I-lit. b ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. 0. 

rchabilitaeji zawodcwej i 'spolecznej craz zatrudnianiu osob niepelnosprawnych,' lub 
zaklady aktywnosci zawodowej w zakresie przedmiot6w opcdatkcwania 
zgloszonych wojewcdzie, jezeli zgloszenie zo~talc pctwicidzcne decyzj/l w sprawie 
przyznania'statusu zaldadu pracy chronionej lub iakladu aktywncsci zawcdcwej 
albe zaswiadczeniem - zaj~tych lla prowadzenie tego zakladu, z wyj<ltkiem 
przedmiot6w opcdatkcwania znajduj<l.,cych si~ w pcsiadaniu zaleznym podmiot6w 
llieb~d<lcych prowadz<l.,cymi zaklady pracy 'chronicnej spefniajtl;ce warunek, 
o let6rym mowa wart. 28 ust. 1 pJet I lit. b ustawy z dnia 27 sierpnfa1997,r. 
o rehabilitacji zawodcwej i spclecznej craz zatrudnianiu os6b niepelnosprawnych 

ZN-lIll 2/, 
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-- - _. .- - -- - - . ,---- --

lub zaklady aktywnosci zawodowej 

Tytul prawny zwolnienia Grunty Blidynki lub ich cz~sci Budowle 
powicrzchnia powierzchnia wartosc w zl 

wm2 llzytkowa W m2 

Art.7 ust.2 pkt 5 - instytuty badawcze, z wyj'ltkiem przedmiot6w opodatkowania 55. 56. 
zaj~tych na dzialalncisc gospodarczll 

Art.7 ust.2 pkt 5a - przedsi~biorc6w 0 statusie centrum badawczo-rozwojowego 57. 58. 59. 
uzyskanym na zasadach okreslonych W przepisach 0 nielct6rych formach wspierania 
dzi'alalnosci-innowacyjnej, w odniesieniu do przedmiot6w opodatkowaniazaj~tych 
na cele prowadzonych bada6 i prac rozwojowych 

Uchwaly Rady Gminy"Baboszewo na podstawie art.7 ust. 3:. 60 . 61. 62. 

. 

1) Numer PESEL wplsu)a.. podatnicy b~da..cy osobami fizycznymi obj~tymi rejestrem PESEL, nieprowadzC\.cy dzialalnoscl gospodarczej lub nieb~dC\.cy 
zarejestrowanymi podatnikami podatku od towarow i uslug. Identyfikator podatkowy NIP wpisuJa.. pozostali podatnicy. 

1-- ZN-lfB 3/, J 





CZARNYM 

1. Identyflkator podatkowy NIP I numer PESEL (~Iepotrzebne skresl16) 
Zala.cznik Nr 5 do UCHWAtY NR XXXIV/226/2017 
RADY GMINY BABOSZEWO z dnia 27 pazdziernika 2017 roku 

IR-1 

INFORMACJA 0 GRUNTACH 

podstawa prawna: Art. 6a ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. 0 podatku rolnym (D2:' .. U. z'2017 r. pOZ. 1892) 
Skladajqcy: Formularz przeznaczony dla os6b fizycznych b~dqcych wlascicielami grunt6w, posia'daczami samoistnymi grunt6w, 

uzytkownikami wieczystymi grunt6w, posiadaczami-grunt6w stanowiqcych wlasnosc' Ska,rbu Paristwa lub jednostki samorzqdu 
terytorialnego. 

Termin skladania: 1/11' termiriie 14 drii od zaistnienia okolicznosci majqcych wplyw, na powstanie (wyg_asni~cie) obowi,qzku podatkowego, lub 
~ wysokosc opodatkowania. 

Miejsce ,s_kla_dania: " Organ -podatkowy wlasciwy ze wzgl~du na miejsce pofoze,nia nh:~ruchomosci. 

A. MIEJSCE SKt.APANIA INFORMACJI 
. 

4. Nazwa i adres siedziby organu podatkowego 

B. OBOWIAZEK Zt.OZENIA INFORMACJI ••• 
.. . ... :: 
. . 

5. Okolicznosci powoduj<!.ce obowi<!.zek zlozenia informacJi (zaznaczy6 wlasciwy kwadrat): 

0 1. informacja skladana po raz pierwszy na dany rok 0 2. korekta uprzednio ztozonej informacji (miesiqc - rok) 
L-...l...-...J I I I , , 

C. PODMIOTZOBOWI.I\ZANY DO Zt.OZENIA INFORMACJI 
6. Rodzaj podmiotu (zaznaczyc wlasciwy kwadrat): 

0 1. wlasciciel, uzvtkownik lub posiadacz nieruchomosci 0 2. wsp6lwtasciciel, wsp6tuzvtkownik tub wSP6tp~siadacz nieruchomosci 

D. DANEPODATNIKA 

0.10.0ANEIOENTYFI.KACYJNE 
i': --

. . 
.. :. 

7. Nazwisko 

8. Pierwsze imi~, drugie im[~ 

I - 9. Identyfikator REGON 

! ' ! ' ! 

. 

Pola ,1 0, 11" :12, nale,zy, wypeln'ic w przypadku" gdy numer PESEL nie zostal 'nadany. 

10. Data urodzenia 111. Imi~ ojca 
: L-...l...-...J L-...l...-...J ! ! ! ! ! 

. .. 
D.20.AORESZAMIESZKANIA 

.. 

13. Kraj 114. WoJew6dztwo 

16. Gmina 117. Ulica 118. Nr domu 119. Nr lokalu 

20. Mlejscowosc 121. Kod pocztowy _122. Poczta 

. .. , . . 

E. DANE DOTYCZACE UZYTKOW ROLNYCH STANOWI.I\CYCH GOSPODARSTWO ROLNE -
-', " , '-. 

NIEPODLEGAJACYCHZWOLNIENIU 2) 

E.30. GRUNTY ORNE .. ... . 

. Klasa UZytk_6~W::,: ,,~ . .. 

rolnych . .... I II 
. 

ilia .lIIb I . IVa IVb ... 

Powierzchnia 23. 24. 25. 26. 27. 28. 
w ha , . . , . , 

IR-1", 112 



EAO, U\KlliPASTWISKA 
uzytk6w 

rolnych 

wha 
29. 

H. POOPIS POOATNI 

44.1ml~ 

46. Data wypelnienla informacji (dzier'i ~ mlesiC1,.c - rok) 

~~ 

I. AONOTACJE 

o nie 

45. Nazwlsko 

47. Pod pis (plecz~t) podatnika I osoby reprezentuj<icej podatnika3) 

1) Numer PESEL wpisujq podatnicy b~dqcy osobami fizycznymi obj~tymi rejestrem PESEL, nieprowadzqcy dziatalnosci gospodarczej lub 
nieb~dqcy zarejestrowanymi podatnikami podatku ad towar6w i ustug. Identyfikator padatkowy NIP wpisujq pozostali podatnlcy. 

2) Nalezy poda6 z doktadnosciq do czterech miejsc po przecinku. 
3) Niepotrzebne skresli6. 1\ ~\ 

r Cokczycki 

IR-11" I 212 



1. Jdentyflkator podatkowy NIP I numer PESEL (nlepotrzebno skreslic) 1) 
Zalr,czrllk Nr 6 do UCHWAtY NR XXXIV/226/2017 

GMINY BABOSZEWO z dnia 27 pazdziernika 2017 roku 

DR-1 

DEKLARACJA NA PODATEK ROLNY 
13. Rok 

r r I I I 

Pod,staw8 pra""na:: .. Ar. 6a ustawy z dnia15listopada 1984 ,. 0 podatku ,olnym(Qz:U. z2017 ,. poz. 1892).. , 
.. 

Skladaj~cy: . . ,Formularz przeznaczony dla os6b prawnych, jednostek organizacyjnych _oraz ,sp6fe_k ni,t3Posicidajqcych osobowosci prawnej 
b~dqcych wfascicielami grunt6w, posiadacz8n)i samoistnymi grunt6w, ui.ytkownikatni:,wie~zystyr:ni.:,grunt6w, posiadaczami 

I 
',) :.grun.t6w stanowiqcych wfasnosc Skarbu Pans twa , lubjedho13tki $amorzqdu ,terytorialnego' .(:j"raz' dla o'sob fizycznych b~dqcych 
. -wsp6lwfascicielami lub wsp6fposiadaczami Z osoba'mi prawnymi lub' z jednostkami organizacyjrwmi" w tym sp6/kami, 

nieposiadajC\.cymi osobowosci prawnej. 

Termin ,sktadania: Oo'dnia 15 stycznia kai:dego roku podatkowego ,Iub w t'erminie 14 dni- C!d ~aistnienia ,okoliczn<;>sci majctcych wp/yw na 
"powstanie (wygasni~cie) obowiClZku P9datkowego, lub wysokos,c:,opodatkowi;lnia. 

Mjejsce sk/adania: Organ podatkowy wlasciwy ze wzgl~du na miejsce poloie'n,ia -nieruchomosci. 

A. MIEJSCESKlADANIA DEKLARACJI 
. 

4. Nazwa i adres sledzlby organu podatkowego 

B; OBOWIAZEK ZlOZENIA DEKLARACJI . 

... .'.' . 

5. Okolicznosci powodujctce obowictzek zlozenia deklaracJI (zaznaczyc wlasciwy kwadrat): 

I 01. deklaracja roczna o 2. korekta deklaracji rocznej (miesictc - rok) ~ I I I I 

C. PODMIO'rZOBOWIJ\ZANY DO ZlOZENIA DEKLARACJI '. 

6. Rodzaj podmiotu (zaznaczy6 wlasciwy kwadrat): 
I • 0 1. wlasciciel, uzytkownik lub posiadacz o 2. wsp6lwlasciciel, wsp61uzytkownik lub wsp61posiadacz 

D. DANE PODATNIKA· 
. ",,-:dqt;Y'c!~Y-P9d~tn,ika,nieb~d<tcego osobq f,izycznC\. . "" - dotyczy po'datnika b~dClcego- osobq flzyczt')tl 

D/1o. DANE'lbENfYFIKACYJNE .. .. . 
. ......... ... 

. ...•. 
. . . . . .. . .. 

7. Rodzaj podatnlka (zaznaczy6 wlasciwy kwadrat): 

01. osoba fizyczna o 2. osoba prawna o 3. jednostka organizacyjna, w tym sp6lka, nieposiadajqca osobowosci prawnej 
8. Nazwa pelna " I Nazwlsko ** 

9. Nazwa skr6eona" I Pierwsze imili1, drugie imili1 ** 

10. Identyfikator REG ON 

.......•... 
I I I I I I I I I I I I I , 

Pola-,11 ,-'12,_13_:wypeinia osoba fizyczna w przypadku; gdy nu'nler PESEL,nie,zostai nadany. 
11. Data urodzenia (dzieri - miesiqc - rok) 12.lmi~ ojea 13. Imili1 matki 

. 
~ '---'----' I I , I I 

D.20.ADRESSIEDZIBY * I ADRES ZAMIESZKANIA ** . 
. 

•••••••••• 

14. Kraj 115. WoJew6dztwo 116. Powiat 

..... 17. Gmina \ 18. Ulica \ 19. Nr domu \ 20. Nr lokalu ,. 
21. Miejseowosc 122. Kod poeztowy 123. Poczta 

.. 

D.30.ADRESDO KORESPONDENCJI 
Nalezy Wypelnit tylko w6wczas, gdy adres' do korespondencji jest inny nii: w cz~sci 0.2. . 

24. KraJ 125. Wojew6dztwo 126. Powiat 

27. Gmina \ 28. Uliea 129. Nr domu 130. Nr lokalu 

31. Miejseowosc 132. Kod poeztowy 133. Poezta 
. 



POLA JASNE WYPEtNIA PODATNIK. WYPEtNIAC NA MASZYNIE, KOMPUTEROWO LUB RE;CZNIE, DU2YMI, DRUKOWANYMI LlTERAMI, CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM, ' 

I D.40. K()NTAKT . ." .• ••. " 

'. 134. Telefon .•.. • 'I;~' ~akS • . 136. E-mail .' . .... .. 

I E. DANE .DOTYCZAdEl.JZ,(TK6WR6LN'(OWSTANO'v'VIAC:YCHGOSPO[)ARSIW~;ROl:iNEc~. 
NIEPODLEGAJ·A,C···Y·' C· 'H' ·Z·· W· "0' ····L"N·'I"EN'I'U"i"·,,'· 'i,' ' ... ,', ..... "". ·.'c.,";"'."c,."·,, .. , ,"', 

" ," "" - r'l.,,,,--->:,','-i:,:",,,, '. -c. <,-, , " " ,)/: ".:--' . ,- ; --'-'-, ';",'" "-"'." -: ,.-" -;',~:<'>-i'-:":~':::):<,;;)i~~:~Y}.;Ir::;t:/~;i:e:;:,::'~:'~f::;,--r.:i 

37. 

I 39. 
1/ 

-'41. 
ilia 

43. 
IIIb 

45. 
IVa 

40. 

I:';; '142. 

I . .44. 

I, . 146. 

47. 
I IVbl 48. 

E.60.tAKI IPAStVY1SI<A" ;;<:;;,,1,112,,;";';"""-;' 
149. I ".'''''''.1 50 "', .' .' ., I. . '.' .. , . ,. 

51. i'C""::--'-=,,------,-~ I 52. 

1/ 

53. 54. 
1/1 

55. 56. 
IIV 

E. 70. SAOY{'{;i4,,;i';;;,i,J,.; 
I - 158. " 5f. 

1/ I 59. I' I 60, 

Illa'~ 1/1 1
61

. 

63. I' IIIbl" ".1
64

. 

IVa I 166. IV 1
65

. 

IVb 1
67

. I' I 68. 

EAO. GRUNTY POOSTAVVAM1ZARYBIQNYMI.-IOSosiSm, trociq,. glpwacicqi paJi<tj,~~i(full~tB, .• i 
GRUNTY ROLNE ZABUOQ\ilJANE.ora'zUZYTKI ROLNE ONIEUSTj.\LONYM"W1;,,,:;i;·)t,,,,. 
PRZEUCZNIKU F'OWIERZCHN(" , ," "';;:;';;;,:''';;,.! 

u«" :'.',,0: "~"'_ -: >, '"'_''_-:' ___ ' '' ,'_'>_':,:::' _:>"::,,,:\,::,:?~::y:':i~F?V~;::;<;<;';":/<r::; 
PowierichiriaW~a2)" ;Prz~licznik ' p. '!wierzchn. ia w. h .... a·przi!li~zerii~wy(!t(tJ::.;f;; 

.,_' c'_" "'_ ';--,',""'''' "_,,," .. ,, 

69. 70. 
1,0 

E.50. GRUNTY POOSTAWAMIZARYBIONYMI- innegat~nki ryb, GRUNTY pobs-r,1l.\J:lAMh 
NIEZARYBIONYMI,GRUNTYPOD ROWAMI 

71, 72. 
0,20 
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E.6.0 LJ-\\",'LI~,l\PC)WIER.i~CHNIAUzYTK6W ROLNYCHSTANOWIACYCH GOSPODARSTWO ROLNE 

POOATKU 00 GOSPOOARSTW,ROLNYCH 
75. 

G. OANEDOTY!=!Z.I\.CE UZYTK6W ROLNYCH NIESTANOWIACYCH GOSPOOARSTW 
ROLNYCHNIEPOOLEGAJACYCH ZWOLNIENIU ' . " '-, - , ' , 

INI""UKIVlAl.i.JA U ZAlACZNIKACH 

Dtak Dnie 

POOPIIS POOATNIKA 1 OSOBY REPREZENTUJACEJ POOATNIKA 

85. Data wypelnienia deklaracji (dzier'i - mleslqc - rok) 8S. Pod pis (piecz~c) podatnika I osoby reprezentujqcej podatnlka 3) 

1) Numer PESEL wpisuja.. podatnicy b~da..cy osobami fizycznymi objl$tymi r8jestrem PESEL, nieprowadzqcy dziafalnosci gospodarczej 
lub niebl$dqcy zarejestrowanymi podatnikami podatku ad towarow i uslug. Identyfikator podatkowy NIP wpisuja.. pozastali podatnicy. 

2) Nalezy podac z dokladnoscia.. do czterech miejsc po przecinku. 
3) Niepotrzebne skreslic. 

Pouczenie 
W przypadku niezap/acsnia W obowia..zujqcym terminie kwoty podatku z poz. 77 alba poz. 80 lub wplacenia jej w nlepetnej wysokosci, niniejsza 
dekJaracja stanowi podstaw~ do wystawienia tytutu wykonawczego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 czerwca 196 r. 0 past~powaniu 
egzekucyjnym w administracji (Dz.U. z 2017 r. paz. 1201 z p6in. zm.). '\ : 

DR-1'3I I 3;, I 

z! 



, " 



POLAJASNE WYPEtNlA PODATNIK WYPEtNIAC NAMASZYNIE, KOMPUTEROWO LUB RI;CZNIE, DUZYMI DRUKOWANYMI LlTERAMI, CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM. 

1. NIP I numer PESEL (nlepolrzebne skresl16) 1) "-?;;Nr:'.tlqkuiT"EmU(~:" ," ';'X:',;; "'/~'( 
,-",,'''';;,\\;.t,.,,> "" "', ;,." <:~;~:-;'.:;, ZalEtCZnik Nr 7 do UCHWAtY NR XXX!V/226/2017 

L-'==!=='==="=="='=="=='=='==="='=="--_____ L<':.c,-'i'c:;':,:'t:'S"'-"" d".S .. ~;;:::·-~!i',:;:/'Y2;\f~1::!i~;.:""·:' ;:<:;i,';l,::cJ;" RADY GMINY BABOSZEWO z dnia 27 pazdziernika 2017 roku 

ZR-1/A 
DANE 0 NIERUCHOMOSCIACH ROlNYCH 

Zalqcznik ZR-1/A przeznaczony jest dla jednej nieruchomoscL W przypadku, gdy podatnik posiada na 
terenie gminy wl~cej nlz jednq nieruchomos6 nalezy wypelni6 odr~bne zalqcznikL 

13, Nr Zal'lCZ~ 

A. PRZEZNACZENIE FORMUlARZA 
4. NinieJszy formularz stanowi zaf<\cznik do (zaznaczy6 wlasciwy kwadrat): 

o t, deklaracji DR-1 o 2, informacji IR- 1 

B. DANE PODATNIKA 
* - dotyczy podatnika niebE;,!dqcego osobq fizycznq ** ~ dotyczy podatnika bE;,!dqcego osobq fizycznq 
5. Rodzaj podatnika (zaznaczy6 wfasciwy kwadrat): 

01. osoba fizyczna o 2. osoba prawna o 3. jednostka organizacyjna, w tym sp6lka, nieposiadajl.1ca osobowosci prawnej 

6. Nazwa pefna " I Nazwisko "* 

7. Nazwa skr6cona * I Pierwsze imi~, drugle iml~ ** 

8. Identyfikator REGON 

, , , , , , , , , , , , , 

C. DANE 0 NIERUCHOMOSCIACH ROlNYCH PODlEGAJt\.CYCH OPODATKOWANIU lUB 
ZWOlNIENIU 

C.10. POWZENIENIERUCHOMOSCI 
9. Pofozenie nieruchomosci (adrcs) 

C.20. TYTUt PRAWNY (zaznaczyc wlasciwy kwadrat): 

10. Rodzaj wlasnoscl 11. Rodzaj posiadania samoistnego 

0 1. w~asnos6 o 2. wsp6lwlasnosc 0 1. posiadanie o 2. wsp6~posiadanie 
12. Rodzaj uzytkowania 13. Rodzaj posiadania zalefnego 

0 1. uzytkowanie wieczyste o 2. wsp6tuzytkowanie wieczyste 0 1. posiadanie o 2. wsp6tposiadanie 

C.30. IDENTYFIKATORY GEODEZYJNE DZIAtEK 
14. Dziatki ewldencyjne 

C.40. KSI~GA WI ECZYSTA 
15. Numer ksi~gi wieczysteJ (zbioru dokument6w) 16. Nazwa S<\dll 

1) Numer PESEL wpisujEt podatnicy b~d9.cy osobami fizycznymi objE;,!tymi rejestrem PESEL, P-

J
'. prowadzqcy dziatalnosci gospodarczej lub 

nieb~dqcy zarejestrowanymi podatnikami podatku ad towar6w i USfUg. Identyfikator pod a KO y NIP pisujq pozastali podatnicy. 

PRZEWO NZf\ Y RADY 

!M) 
I ZR-1/A'21 I 111 
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1;11 '~al'lczr~k Nr 8 do UCHWAt Y NR XXXIVJ226/2017 
GMINY BABOSZEWO z dnla 27 pazdziernika 2017 roku 

ZR·1/B 

DANE 0 ZWOLNIENIACH I ULGACH PODATKOWYCH 
W PODATKU ROLNYM 

A. PRZEZNACZENIE FORMULARZA 
3, Niniejszy formularz stanowi zafi\cznik do (zaznaczyc wlasciwy kwadrat): 

01. deklaracji DR-1 

B. DANE PODATNIKA 
o 2. !nformacji IRR1 

" ~ d9tyczy podatnika nieb~dClcego_ osobq fizycznC\. "II _ d9tyczy-podatnika b~d~cego-osobct fizycznct 

B.1. DANE IDENTYFIKACYJNE 
." . 

4. Rodzaj podatnika (zaznaczy6 wlasciwy kwadrat): 

01. asoba fizyezna 0 2. asaba prawna D 3. jednostka organizacyjna, W tym sp6lka, nieposladaja.,ca osobowosci prawnej 

5. Nazwa pelna " I Nazwlsko ,,* 

6. Nazwa skr6cona " I Plerwsze imi~J drugie Imh~ *" 

7. Identyfikator REGON 

! , , ! , , , ! ! , , , , 

C. DANE [)OTYCZACE ZWOLNIEN I ULG PODATKOWYCHWvNIKAJACYCH Z USTAWYLUB 

UCHI,IVAt. YRAQYGMINY .' •. •. . .... ' .........• '. ." . . . .•........ ' .• '.' ' ..... . 
:. . .. :.... .... .'. 

_,~_ :_ _ Tytut pra~ny zwcilnienia , _ 

Art.12 ust.1 pkt 1· uzytkl rolne klasy V, VI i Viz . . 

. ' . . . ." . . 

_ Art.12 ust.1 pkt-1 • grunty zadrzewione i zakrzewione ustanowione na uzytkach rolnych 

, 
Art. 12 ust.1 pkt'2 • grunty polozone w pasie drogl granicznej '. 

' .. . ' .. 

Art.12 ust.1 pkt 3· grunty orne, l<tki i pastwiska obj~te meliora,cjC\ • w roku, w kt6rym uprawy zostaly zniszczone 
wskutek rob6t drenarskich 

. '.' .'. 

Art.12 ust.1 pkt 4,· grunty przeznaczone na utworzenie nowego gospodarstwa,rolnego lub powiQkszenie juz 
istniej<tcego do powierzchni nieprzekraczajC\cej 100 ha 

I
w przyp. adku korzystanla z ulgi, po uplywie okresu zwolnlenia (zaznaczy6 wlasciwy 
kwadrat), 

. 

-Art.12 ust.1 pkt 5 - grunty gospodarstw rolnych powstale z zagos-podarowania' nieuzytk6w 

.. ' 

I
w,przypadku korzystanla z ulgi, 'po uplywie okresu zwolnlen. ia (zaznaczy6 w/asciwy 
kwadrat) 

Art.12 ust1 pkt 6· grunty gospodarstw rolnych otrzymane w drodze wymiany lub scalenia 

, ..... 

I
w przypadku korzystanla z ulgl, po uplywie okresu zwolnTenla '(iaznaczy6 w/asciwy 
kwadrat) 

Art.12 ust.1 pkt 7· grunty gospodarstw rolnych, na kt6rych zaprzestano produkcjl rolne1 

'. 

Art.12 ust.1 'pkt 8 • uiytki ekologiczne 

\13. Uiga 

075% 

115. Uiga 

075% 

117. Uiga 

075% 

:' Art.~2 ust.1 pkt 9 • grunty zaj~te przez zbiorniki wody slui:C\ce do zaopatrzenia ludnosci W wOdQ 

Art.12 ust.1 -pkt 10 • grunty pod walami przeclwpowodziowymi i grunty poloione w miQdzywalach 

". .. ..' 

050% 

050% 

050% 

. 

Powierzchnia w ha 
, fizycznych 2) 

8 . 

9. 

10. 

11. 

12. 

14. 

16. 

18. 

19 . 

20. 

21. 



POLA JASNE WYPEtNlA PODATNIK. WYPELNIAC NA MASZYNIE, KOMPUT.I::_8PYYO LUB RECZNIE, DUZYMI, DRUKOWANYMI LlTERAMI, CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM. 

zabyt~9w:' 0 22. 

Art.12 ust.1. pkt :12 ';. :griintY'litano,wI~ce dzi,·a!ki_przyz_agrbdow·~-.ci:i~rik6W'rOl~i.czYCh.·SP6Idzielni produ_kcyjnyctl 1 23. 

Art.12.ust.1. pkt 13'~ ·grunty. ~6lotpr:i~'!niiterenh~ ro~zhli:Jego.()g,r:cidli', dZiaJkowego, z,_V'{Yjettk!e'm 'MdetcyChw po~lada'nlu 1 24. 
podmiot6w lnnyctl, niz'dzial~ow~y II,I~, stow'lI.z:ys~e,nlC! "ogrodowe',#.'ro'~umieni~ ustawy, dnh!' 13 grudni,;t'-,20_13, r."'" ',: 
o rodzinnych ogr~da'c,h qzialkowy~h" "" '-''' -" '-.' -,-,- . ,,'" " ,,' -, -' ,- '" 

Art.12,usq pkt 1 --uc,zelnie'; zw?lnJeni~Lnh:l;;~0tYci.Y: ~runt6wJ)~ekazany,ch; w.,posl~danle podmlotom ,Innym, n_Ii: ~cze!nle,::d 25. 

Art.12 J.lst.2 'pkt 2'~"publiczri~:i ,'ni,~PJjb.li,cz~e"jE!di,-!:?stki}:~rga,~:i:!;ac,yjne:'~JjjQte.-s!.istemern o~:#JatY Qraz prOWadzitC!je' 1 26. 
organy, Yf zakre~ie grunt6,«:z~j,~ty~,h'':Ia i::I~i~I~I,,~.<?~c,,~?SWI~t?W<t;' ,"" , 

Art.12 ust,2, p~t,~,~ iristYtuty, n'au,kowe' i_,p'omocnicie jedn'ostkl. rla'ukq,we:polsk,lefAk,adelhii Na'uk, w' ,odnieslenlu do---: / - 1 27. 
grunt6w!. kt6re s., ~.n. ,ie.zb~dn.e ....• d .. o .. .reauz8.,9jl'zada'fli 9 ...... k ... '6 ..... ry .. ,c".h. m •.. o.wa,w.;_art.'.2. " .. stawy z j:tni,a 39 ~ .. wiet~ia-2010 r. _o'p. plski.e:j AkademnNauk' "",: - ",,-,,- , ,<' '"""'-'-----:,,',' .. - .",: "_'-- --',: ",-,.- ' 

Art.12'_usfZ pkt 4 '~,prowadz<tc;:;~_~;-dy, -p-r~~Y'-'~,hroi:!io~'ej sp,eJ.n'i'aj,<tce,,\,v~r"Unek:;;b _k~~r~;,m"rn_ov"-a",~'art.28-'ust.1 pk( 1 ,!it,- bi "I 2B. 
ustawy z dnia 27 sieq~r).ia'1997,r.<0·n~habilita_cji za"V0dowefi"~po.t~_czhej oraz z_alrudnia,!1iu-os6b.'nlepelnospra,~riy-c,h,:-Iub' 
zaklady'aktywn~sci zawodo'w7J ~:wzakresie grun16vtzgloszolJych woje.wodzJ~, jei:eli;zgtoszenie zostafj), p.otwi,erd~o!l,~, ",': 
decyzj<t w sprawie 'przyznania-statusu ~akladu_,pracy,chr.on,ionej l,ub zaklad~ ,aktywho,scl'zawodowej ,alb.o ,zaswl,adcz,enlem 
- zaj~tych na prowadzenie tego zakladu, z wyj<ttklem,grunt6w zriajduj<\cyc_h s,j_~ w p()sia,,~anil! z1,tleznym'podmi,Ot6w, 
nieb~df!-cych prowadzetcymi,zaklady ,pracy' __ chronlonI9J'spefnlaj<tce,~wa~un_ek,.o kt6rym mowa.w art.2,8-us~, 1-- _]l,kt, 1 Ut,:b 
ustawy z: dnia: 27 sie,rpn1a,:199!{. _o:rehC!-bilitacji ,zaw,od"w,ej:i,_sp6.1ecznej,orj)z;zatrlld,n_ianlu ,os,6b niepelnOSpraYinych: __ llib 
zakl~dya,ktywnoscrz~\.'Vodo,wej: '-"" " ' , '-" , '. . - ',<-' ''', --, ' 

Art.12 ust:2,p~i'5:~'insty'tu~,badawcze", 129. 

A_rt.12 ust2 'pki' Sa ,.-, ~fz'e'd-;i~6i;;;;y,: o;~;t~;~::~eh't6J:rri::b,~da'~~c,zb,"-r6,~6jciw~g~; ,uz~iS_kalJyri1-n~'- za~a-d~c~:: o~,r,eslori¥6h"1 30. 
w przepisach ,0 niekt6rye,h',f()rrna'c)i wspieran)a dzialaln_osci':irinowacyj~ej:w odniesien!.u (:10 przedmiot6w QPod<itkQwania 
zaj~tych na,c.ele prow~dzony~h',b!'ldcu'l i_'prac rQzw~jOViYCh 

Art.7. ust.2'Pkt.T~<Kr~jO~:~~S'6:b:N_i~(ucc~~rri6SC_i;':w-i~~'r~sie,~n'ier,~-~h.~-m6~,C.i'WCh.()di~ci~~:-;k;~d:~a_~Obu 
Nieruchomoscl; 0 !<.torVm',moVo[~ ,w~us~aWle;z-:dr).ia '~O,!ipc::a;29,17,r~.'0;Kr,i"iQwvrn;'Z~so.bie':Ni.eruchomosci -" 

31. 

D·~1~~~~T~~~~~~i~L.~~~.R~1·~9~P~·~:~1~~:¢'(e~Z~~~0~~~~.~~~~~t~~';:;I; 
>;s ~'~: ,)~: :,~,', ,: "~"\,' "/:'~f~1&1:'~~~'~6~~:~i:~f'-~"~ 

Art.13 ust.1 - ulga- inwestYcyjn~"'.;- 32. 

o lak 0 nie 
Art~ 13b ust.1:, '"' ulga 'dIa "gr,Li !rt~;;/p'qf,6zony'cl:('ri,a' -te~~lia:c~:~'§d,~6r.skj~h', i ,:g6i'!'-ldchAi:a'znaSzy6Wtasci~'.kWC!qra!r' 33. Uiga 

060% 030% 

o lak 0 nie 

Art.t3c_ ust.1 ~','ulg_a':z,t}1ul'u_'WI:ir9W:!l_9ze.Q1.+(~t.!l"riJ.J: kf~j~1 zyw!()I(),Y(~L~ 
" -. "._ ,'.",' , -, _, ,," ',-- < _,', _, ,c-- ',,-,' - .-,-.-, ,,"' -",' - ,» 

34. 

1) Numer PESEL wpisujq podatnicy bE;ldqcy osobami fizycznymi obj~tymi rejestrem PESEL, nieprowadzqcy dZiati<lnos.ci gospodarczej lub 
niebE;ldqcy zarejestrowanymi podatnikami podatku od towar6w i us~ug. Identyfikator podatkowy NIP wpisujq po~ostali pod~tnicy. 

2) Nalezy poda6 z dok~adnosciq do czterech miejsc po przecinku. 

\ 
'. 
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POLA JASNE WYPELNIA POOATNIK WYPELNIAC CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM. 

1. Identyflkator podatkowy NIP I numer PESEL (nlepotrzebne skraslic) 1) 
Zalctcznik Nr 9 do UCHWAtY NR XXXIVl22612017 
RADY GMINY BABOSZEWO z dnia 27 paidziernika 2017 roku 

IL-1 

INFORMACJA 0 LASACH 

I I I 

,f>Odstawa prawna Art. 6 ustawy z dnia 30 pazdziernika 2002 r. 0 podatku lesnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1821). 
Skladajqcy: Formularz przeznaczony dla os6b fizycznych b~detcych w~ascicielami lasow, posiadaczami samoistnymi las ow, uzytkownikami 

wieczystymi lasow, posiadaczami las6w stanowiClcych w~asnos6 Skarbu Panstwa lub jednostki· samorzetdu terytorialnego. 
' .. 
Termin sk~adahia: W' terminie 14 dni od zaistnienia okolicznosci· majetcych wp/yw na powstanie (wygasni~cie) obowietzku podatkowego lub 

. ,.- wysokosc op·odatkowania. 

Miejsce skladanja: /. Organ podcttkowy wlasciwy ze wzgl~du na miejsce p%i:enia nieruchomosci. . . 

A; MIEJSCESKt.ADANIA INFORMACJI 
. . " 

4. Nazwa i adres siedziby organu podatkowego 

. B. OBOWI.I\ZEK Zt.OZENIAINFORMACJI 
. 

5. Okolicznosci powoduj<tce obowi<tzek zlozenia informacji (zaznaczyc wlasciwy kwadrat): 

0 1. informacja skladana po raz pierwszy o 2. korekta uprzednio z~oi:onej informacji (miesiClc - rok) 

'--'------' , , , 
.. 

C. PObMIOrZOBOWIAZANY DO Zt.OZENIA INFORMACJI . ..... 

6. Rodzaj podmiotu (zaznaczyc wlasciwy kwadrat): 

0 1. wlasciclel ui:ytkownik rub posiadacz o 2 .. wso61wIasciciel, wsooluzvtkownik lub wsp%osiadacz 

D. DANEPODATNIKA 
'.;',' . . 

,;:"~ 

0,10. OANEIOENT:),FIKACY JNE . 
, 

7. Nazwlsko 

8. Pierwsze imJ~, drugle imi~ 

9. Identyfikator REG ON 

, , , , , , , , , , , , , 
Pola 10,11,12 wypelnia osaba fizyczna w przypadku, gdy numer PESEL nie zosta~ nadany. 

10. Data urodzenia 111, Imi~ ojca 112. Jml~ matki 
.. ' 

'--'------' '--'------' , , 

0.20. AORESZAMIESZKANIA 
. " 

. . 

13. Kraj 114. Wojew6dztwo J 15. Powiat 

16. Gmina 117. Ulica 118. Nr domu 119. Nr lokalu 

20. Miejscowosc 121. Kod pocztowy 122. Poczta 

-

E. DANE DOTYCZACE LAS OW NIEPODLEGAJACYCH ZWOLNIENIU 
. 

Rodzaj Iasu . Powierzchnia 
w ha 2) 

1. Lasy '. 23. 

'.' , 
2. Lasy wchodz<tce IN sklad rezerwat6w przyrody . 24. 

, 
3. Lasy wchodz<j.ce w sktad park6w narodowych 25. 

'. '. , 

F. INFORMACJA 0 ZAt..I\CZNIKACH (do niniejszej informacji dolqczono) 
I. ' .. .c 



, WYPELNIAG IE. KOMPUTEROWO IEBI 

27. 

~ 
D tak D nle 

G. POOPIS POOATN 

.1 

~ 

H. 

1) Numer PESEL wpisujq podatnicy b~dqcy osobami fizycznymi obj~tymi rejestrem PESEL, nieprowadzqcy dziafalnosci gospodarczej lub 
nieb~dqcy zarejestrowanymi podatnikami podatku ad towar6w i usfug. Identyfikator podatkowy NIP wpisujq POZ7~'i pOdatn .•. icy. 

2) Nalezy poda6 z dokfadnosciq do czterech miejsc po przecinku. I... . j. 
3) Niepotrzebne skreslic. i 

D~ICZI\ .y RADY 

:UlL 
"".,,",,', f,,, '''I'''''''' 

\ 
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POLA JASNE WYPEtNIA PODATNIK. WYPEtNIAC NA MASZYNIE, KOMPUTEROWO LUB R§CZNIE, DUZYMI DRUKOWANYMI LlTERAMI, CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM. 

1. Identyfikator podatkowy NIP I numer PESEL (nlepotrzebne skre§lic) 1) Zal"czrliik Nr 10 do UCHWAtY NR XXXIVJ226J2017 
GMINY BABOSZEWO z dnia 27 pazdziernika 2017 roku 

DL-1 

DEKLARACJA NA PODATEK LESNY 

13. Rok 

I I I I , 
. Podstawa_ prawna: Art. 6 ustawy z dnia 30 paidziernika 2002 r. opodatku lesnym(Dz.U. z 2017 r. poz: 1821) . • 
Skjadaj~cy: - Formu[arz przeznaczony dla os6b prawny-ch,_jednostek 6rganizacy)riych oraz sp6tek ,nieposiadajetcych osobowosci prawnej 

b~detcych wtascicielami lasow, posiadaczami, .sam,oistnymi la,s6w, uzytk?wnikarr1i wie~ystymi:'Ic:ts6w,_ posiadaczami' las6w 
stanowietcych' wtasnosc Skarbu Par'lstwa _Iub jednostki' 'samorzetdu terytorialn,ego :oraz dla' ,os6b ,fizycznych b~detcych 

.... wsp6Mlascicieiami lub wsp6fposiadaczami z osobami prawnymi lub z jedno~tkami prganizacyjnymi, w tym_ sp6tkami, 
nieposiadaj~cymi'osobowosci-prawnej. " " 

Terni!n skfadania: Do dnia, 15 stycznia kazdi3g0 roku podatkowego, tub w termfnie :-14, dhi ad .. zaistnienia okolicznosci majqcych wpfyw na 

f\II!~ jS,~-i3, '$ kfad~n'ia;-
powstanie ,(wygasni~cie) obowiqzku podatkowego lub wysokos6 opodatko",,~nia. 

:;".O~~an'podatkowy YJfasciwy ze wzgl~du' na miejsce potozenia nieruchomosci. '. 

. 

A. MIEJSCESKtADANIA DEKLARACJI . '., .. ' 
4. Nazwa i adres siedziby organu podatkowego 

B. QBOVI(jAZE,K ZtOZENIA DEKLARACJI 
~- '.' 

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

5. Okolieznosel powodujl:\.ee qbowictzek zlo.tenia deklaraeji (zaznaczyc wlasciwy kwadrat): 

... ' 01. deklaracia roczna o 2. korekta deklarac'i rocznei imiesiac - rok) '---'------' , I , , , 

C. PODMIOTZOB2WI.I\.ZANY DO ZtOZENIA DEKLARACJI 
; ....... ' '. . 

6. RodzaJ podmiotu (zaznaczyc wlasciwy kwadral): 

0 1. wf'a:sciciel, uzvtkownik lub posiadacz o 2. wsp6fwtasciciel wsp6tuzytkownik lub wsp61posiadacz 

D. DANE PODATNIKA ' .. 

,-""',,,, d_otyc;z:y_-podatnika n'ieb~detcego osob'et fizycznet .... ..... ' dofyczy-podatnika b~detcego osobet fizycznq 

0.1.0ANEJOENTYFIKACYJNE 
7. Rodzaj podatnika (zaznaczyc wlasciwy kwadral): . 

01. osoba flzyczna o 2. osoba prawna o 3. jednostka organizacyjna, w tym sp6!ka, nieposiadaja.,ca osobowosci prawnej 
' .. 8. Nazwa petna"" I Nazwisko ** 

9. Nazwa skr6eona"" I PielWsze imi~, drugie imi~ ** 

. 

10. Identyfikator REGON 
, , , , , , , I , , 

Pola 11,-,1_2, 13 wypefnia osoba fizyczna w przypadku, gdy numer PESEL nie zostaf nadany. 

11. Data urodzenia (dzien - miesia.,c - rok) 12. Iml~ ojca 13. Imi~ matki 

'---'------' '---'------' , , , , 

0.2. AORES SIEDZIBY * / ADRES ZAMIESZKANIA ** 
14. Kraj 115. Wojew6dztwo 116. Powiat 

17. Gmina 118. Ullca 119. Nr domu 120. Nr lokalu 

21. Miejseowosc 122. Kod poeztowy 123. Poezta 



52. Podpis (piecz~c) podatnika I osoby reprezentull:lcej podatnika 

~~ 

1) Numer PESEL wpisujqpodatnicy bfidqcy osobami fizycznymi objfitymi rejestrem PESEl, nieprowadzGtcy dzialalnosci gospodarczej lub 
niebfidqcy zarejestrowanymi podatnikami podatku od towar6w i ustug. Identyfikator podatkowy NIP wpisujq pozostali podatnicy. 

2) Nalezy poda6 z dokladnoscia.. do czterech miejsc po przecinku. 
3) Niepotrzebne skreslic. 

Pouczenie 
W przypadku niezaplacenia W obowiGtzujqcym terminie kwoty podatku z poz. 46 lub wplacenia jej w niepetnej wysokosci, niniejsza deklaracja 
stanowi podstaw~ do wystawienia tytulu wykonawczego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. 0 p~owani4 egzekucyjnym 
w administracji (Dz.U. z 2017 r. poz. 1201 z p6i.n. zm.). 

DL-1'31 212 

i .L PRm\~1oD/iiIlCZI\1..Y RADY 
II . 
1IAW 

S/OIvoJ)!ir 



POLAJASNE WYPEtNIA PODATNIK. WYPEtNIAC NAMASZYNIE, KOMPUTEROWO LUB RE;CZNIE, DUzYMI DRUKOWANYMI LlTERAMI, CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM. 

1. NIP I numer PESEL (nlepotrzebne 5kresllc) 1) 

ZL-1/A 
DANE 0 NIERUCHOMOSCIACH lESNYCH 

Zal'lcznik ZL-1/A przeznaczony jest dla jednej nieruchomosci. W przypadku, gdy podatnik posiada na 
terenie gminy wi~cej niz jedn'l nieruchomos6 nalezy wypelni6 odr~bne zal'lczniki. 

A. PRZEZNACZENIE FORMUlARZA 
4. Niniejszy formularz stanowi zal<tcznik do (zaznaczyc w!asciwy kwadrat): 

0 1. deklaracji DL-1 o 2. informacji IL- 1 

B. DANE PODATNIKA 

13. Nr Zal'lCZ~ 

'I< _ dotyczy podatnika nieb'i!dqcego'osobct fizycznq ** - dotyczy podatnika b~d9.cego osobq fizycznq 

B.10. DANE IDENTYFIKACYJNE 
5, Rodzaj podatnika (zaznaczyc wlasciwy kwadrat): 

01. asaba flzyczna o 2. aBaba prawna o 3, Jednostka organizacyjna, w tym sp6/ka, nieposiadaJctca osobowosci prawnej 
6. Nazwa pelna 'I< I Nazwisko ** 

7. Nazwa skr6cona I< I PielWsze imi~, drugle rml~ ** 

8. ldentyfikator REGON 

, , , , , , , , , , 

C. DANE 0 NIERU.CHOMOSCIACHlESNYCH PODlEGAJ.l\CYCH OPODATKOWANIU lUB 
ZWOlNIENIU:I 

C.20. POtoZENIE NIERUCHOMOSCI 
9. Potoi:enie nieruchomosci (ad res) 

. 

C.30. TYTUt PRAWNY (zaznaczyc wlasciwy kwadrat): 

10. Rodzaj wlasnosci 11. Rodzaj posiadanla samoistnego 

0 1. w1asnoS6 o 2. wsp6twlasnoS6 0 ,. posiadanie o 2. wsp61posiadanie 
12. Rodzaj uzytkowania 13. Rodzaj posiadanla zaleznego 

0 1. uzytkowanie wieczyste o 2. wsp61uzytkowanie 01. posiadanie D 2. wsp61posiadanie 

CAO. IDENTYFIKATORY GEODEZYJNE DZIAtEK 
14. Dzialki ewidencyjne 

C.50. KSI~GA WI ECZYSTA 
15. Numer ksi~gi wieczysteJ (zbloru dokument6w) 16. Nazwa s<tdu 

" ""-, "'" ""'OJ< ""~'" ~"''' '"O~, ",",",m' ,oj,,.' m,'''m "m. '"~''' 1"'". ,,,,,,"@.[ 'oO niebEi,ldctcy zarejestrowanymi podatnlkami podatku od towar6w i us1ug. Identyfikator podatkow NIP Wpisujct zostali podatnicy. 

PHZF.W( NIfc:z,~CY ADY 

. Vvvt:i. . I ZL-1/A(2) I 
slawombl]ptr Cus czycla 
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I, 

Zal~c2:nik Nr 12 do UCHWAtY NR XXXIV/226/2017 
GMINY BABOSZEWO z dnia 27 pazdziernika 2017 roku 

ZL-1/B 

DANE 0 ZWOLNIENIACH PODATKOWYCH 
W PODATKU LESNYM 

A. PRZEZNACZENIE FORMULARZA 
. ..•... ' 

.' . . 

3. Niniejszy forrnularz stanowi zalqcznik do (zaznaczyc wlasciwy kwadrat): 

'", .. ' 01, deklaracji DL-1 o 2, informacji IL-1 

B.,DANE PODATNIKA 
." ~ Qotyczy-podatnlka nieb~dClcego osobtl. fizycznq •• ~ dotyczy podatnika" br~dClcego osobq fizycznq 

.8,10. DANE IDENTYFIKACYJNE 
4. Rodzaj podatnika (zaznaczyc w/asciwy kwadrat): 

. 

01. osoba fizyczna o 2. osoba prawna o 3. jednostka organizacyjna, W tym sp6lka, nieposiadajqca osobowosci prawnej 

5. Nazwa pelna ., I NazwJsko ** 

6. Nazwa skr6cona" I Pierwsze iml~, drugie Iml~ ** 

, '. 

7. Identyflkator REGON 

, , , , , , , , , , , , 

C. DANE DOTYCZACEZV\lOLNIEN PODATKOWYCHVVYNIKAJACYCH Z USTAWY LUB 
U~HIJY1tYRADY GMINY 

. '. ' .. ' . 
< . 

> •..•.. , •.. , . '.' .. ' .' . 
Powierzchnia ..... 

Tytul prawny zwolnienia . w ha 2) 

',.' < . . 

Art.7 ust.1-'pkt ,1 - lasy z drzewostanem W. wieku_do 40 lat ". . 
•• 

.. a, 
.' . .' . . , 

~_rt,T_ust.,1 '_pkt, 2 ~ lasy wplsane Indywldualnle do rejestru zabytk6w 9, 
....... 

' ... ' ' .',' .. ' , 
ArU'ust.1 pkt3 - ui.ytki ekologiczne 10, 

• 

' ....... . . . .. , , 
Art.~ ,iJst~~:pkt ,1> uczlllinie > ...... '." 11, 

.... ,> .'. . 
•• 

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

Art.7 ust.2 tikt·2 ,. -publiczne' i niepubliczne jednostkl ,0rganlza'cyJ,ne objQte sy_stemem oswiaty' oraz prowadz<\.ce: je 12, 
organy" w'zakresie laspw zaj~tych na ~ziafalnosc oswiatow<\. ." '. " _, 

.... " .' " .. ,..... . '.' . ..,". , 
AI1.7' ust.2 pkt3 • instytuty naukowe i pomocnicze'jedno,stki n'aukowe PolskleJ Akademii Nauk . .' 13, 

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

AI1.7 ~st. 2 -pkt 4-·' prowadz<\.cy zaktady pracy chronloneJ speln,laJ<\.ce warunek,-o kt6ryrn mowa'vi al1.,28 ,ust.1 pkt 1 14, 

'. 
lit. b', ustawy :;z dnla' 21. ,slerpnla 1997 - r. 0 rehabihtacji zawodowej i spolecznej oraz:, zatrudnlanlu 'os6b 
nlepe~nosprawnych"lub zaklady,aktywnosci zawodowej w zakresie las6w Wymienionych w decyzjl'w sprawl_e 
p~yzna;nia,'statusu zakladu pracy chronionej lub zakladu ak~wnosci zawodowej .Iub zgloszqnych 'wojewodzie, ~ 
zaj~tych -na prowadzenle tego zaktadu, Z wyl<\.czeniem las6w,.k 6re znajduj<i si~ w posiadaniu zaleznym podmiot6w 
niebQd<\.cych prowadz<\.cyml zaktady prac}!' chronionej spelniaj<\.ce V(arunek, 0 kt6rym mowa w,al1.28 ust.1 pkt 1 lit. b 
ustaVfY z'dnia-27 sierpma 1997 r. 0 rehabLlitacji zawodowej i spofe.cznej,oraz_zatrudnian,lu os6b nlepelnosprawnych 
lub ~akl~dy ,aktywnoscl zawodowej " ' . " - , , 
AI1.7 ust.2'pkt:5 .-Instytuty badawcze 15, 

. . . , 
AI1.7;'ust.t'pkt6 ~ przedsiQbiorcy'o statusie centrum badawczo·rozwojowego uzyskanym na zasadach okreslonych 16, 
w przepisach. 0 ,niekt6rych Jormach wspierania dzialalnosci - -innowacyjnej w odniesieniu do przedmiot6w . OP9d~tkowania zaj~tyc,h na cele prowadzonych badal'i i prac rozwojowych ' 

, 
Art:7. -ust:2 pkt'·7 - Krajowy Zas6b Nieruchomosci, w zakresi_e nieruchomosci wchodzi\cych .w sktad Zasobu 17, , 
Nieruchomose;i, 0 kt6rym mowa w ustawle Z dnia 20 Jipca 2017 r. 0 Krajowym Zasoble Nierucholl1osci 

. ". . 

1) Numer PESEL WPISUjq podatnlcy bEi'!dqcy osobaml flzycznyml obJ~tyml rejestrem PESEL, nle fo'W..adzqcy 'pzla~alnosci gospodarczejlub 
nlebEi'!dqcy zarejestrowanyml podatnlkaml podatku od towar6w I us~ug ldentyflkator podatko NI~ WPls

r
q pozostali podatnlcy 

2) Nalezy poda6 z dokladnosclq do czterech mlejsc po przecinku PRZEWO N~(J;I\C RADY 0"-----,----, 

'UV ZL-1/B,2, 1/1 
.1.,'l(llWmll PI I r Cos czycki 
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