RApA GMlNY

UCHWAŁA NRxI/ 8612015
RADY GMINY SIERADZ

5l§ RADZ

zdnia7 grudnia 2015

r,

w sPrawie okreŚlenia wzorów formu|arzy informacji i dek|aracji podatkowych
Na Podstawie aft, 18 ust. 2 Pkt 8 ustawy z dnia 8 marca l990 r. o samorząd,zle gminnym
(tekst jednol ity: Dz.U. z
2015r.Poz, 1515), ań 6a ust. 11 ustawy z dnja l5 listopada 19B4 r. o podatku"rotnym
1terst jednolity: Dz.IJ. z
2013r,, Poz, 1381, z2014r. Poz.40, z2015r. poz.1045), art. 6 ust. i3
ustawy z dnia 12 stycznia 199l r. o
podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity: Dz.U. z 2014r,, poz.
849, z 2015r. poz. 528, 699, poz. 774, poz.
1045, Poz, 1283, Poz, 1711) i art. 6 ust. 9 ustawy z dnia30 października2002
r. o poiatku leśnym(tekstjednolity:

D^U. z2013r., poz. 465, z2015r. poz.

1045-)

uchwala się, co następuje:

§ 1, OkreŚla się wzór informacji w sPrawie podatku od nieruchomości, rolnego, leśnegostanowiący załącznik

Nr 1 do niniejszej uchwa§.

§ 2, OkreŚla się wzór deklaracji na Podatek od nieruchomości stanowi
ący załącznlk Nr 2 do niniejszej uclrwały.
§ 3, OkreŚla się wzór deklaracji na podatek rolny stanow iący załącznlk Nr 3 do niniejszej

uchwały,

§ 4, OkreŚla się wzór deklaracji na podatek leśnystanowiący załącznlk Nr 4 do niniejszej uchwały.
§ 5, OkreŚla się wzór załącznlka do deklaracji i informacji
leśnego stanowiący załącznlkNr 5 do niniejszej uchwały.

w sprawie podatku od nieruchomości, rolnego,

§ 6, Z dniem weiŚcia w Ącie niniejszej uchwały. traci moc uchwała Nr XII/68/201l Rady Gminy
Sięrad,z z
dnia 28 listoPada 2011r. w sPrawie określenia wzoru informacji i deklaracji podatkowych
i
uchwała Nr
XIY18112011 RadY GminY Sieradz zdnia 28 grudnia 2011r. w spiawie,miany'uńwały
Nr xIIl6Bl20l1 Rady
GminY Sieradz z dnia28listoPada 201lr. w sprawie określenialvro.u informacji i
deklarac;i podatkowych.
§ 7. Wykonanie

UchwĄ

powierza się Wójtowi Gminy Sieradz,

§8,Uchwała Podlega Publikacji w Dzienniku Urzędowym WojewództwaŁódzkiego i wchodzi w zycie po
upĘwie l4 dni od dnia ogłoszenia i ma zastosowanie od 01.0i .20l6 r.

Przewodniczący Rady Gminy
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ZałącznikNr 1 do Uchwały Nr XI/

861 2015

Rady Gminy Sieradz

z dnia7 grudnia 2015

r.

NUnę.

hry

pod&ńił9, ladr§Eqie v.,,ędowć)

INFORMACJA w SPRAWIE PODATKU oD NIERUCHonłoŚcl,TóLNlco,

inśNsco

na rok
Po&lawapBwna].]sbwa7ddi§12§t}źnIa]9qlropodatlichiol,|olo.

listopada l 98'1 r, o podatku ro|nym (tekst jedn Dż Ll z 1013 |,,

(Dl,U / j0lit .Do} tb7 żc Lm

poż

1

38

l

l

zś ;m. ),

Ńawa z dni; 30 ;a;&!cfrli}a 1002 r 0 podelkt l§śnyll

Skladający:Fomtrlupzeznacmlydtun.óbfiry"-y.i

nieruchon]ości luh obięklóW budowlalyoll Mrtkownika'i wi€c"Js§,mi
gruntó*.. po§iadaca*i
budorvlm,veh łrb ich częścj.§tanoBlącvch *lasność §ka|bu Pńs§va lub ;;dnóctki ;Am,rżrn,, t-_n^.;"n,.-^
"i"u,"l "r.*'i"'L
.=ŁĘdi*Gfu

Tmitrskładeia
Mejs§e

słbdaDra: Or8ail p§iatkowlr

pi^a*GtilfrZiffiiii

!4eściwy ?ć w/ględu na -iejsce polo"e"ia

A. IIIEJSCE SKŁ.ĄDANIA DEKLARĄC.fi
wójt Gmitry si€radz
Ądlęs: Sieradl, ul, fu-mil Kraiorvri 5
-l{odzaj

ylasności, posiadmia (rcnacryć lvlascirvą pozlcję)

tr l. \Yłaiciciel
n

5,

i.il;;;ril;ili;;

Wlcnninie 14ani od,a"tn,*io,okol,co-;ł-ujacl.t;p,_*;rŃ.
zdtrzen maj4cych Ęł}:yna w)\oto§c pod.lka

|

uź}diownik wieczysfv

tr
Tl

2,

uspołvłdśctciel

ó, współMytkoBnik wieczy§l.y

Miejscę/a (adres/y) połorenia puedmiotów opodatkowania

I

I

D

,] posiaclłcz

zalczn;

tnp, dzrcrzrrvca.

tr

7,

nliemcat

I

D

J, p,,siłdarz samoi.rn.

D

tł, uspólposla.lacz srmoisLny

l

qjpałFosiadacu 78lężn}
l
rlzieżau,ca neiemclr l

{no,

ola-urcrly łilałe*

Nunrel/y księgi wieczystei lub zbion/ów dokunęntóv

B l. DANE, PODAT|IIXA

Nryisk0
a

}(doryq pódrrni&i
Ęd{ce8o pżdii§b'or.{)
Pierwsze in]ię. drugle lmię

ulod7enra

Nume r Pesel/

Wojęv,ódz-tp,o

POWiat

Miej§cowość

]l1ca

Kod p@Ztow),
2.

DANE

RBGON*

Numer

domu

Numel lokalri

'l'el61-on/e_mail

WŁAŚCICl!]l,A

'(lot}9ł pdrtniLł

Tl"Ńł--Ę,.l.ugi;i*Ę

I*lr-;

N"umiF*' RFrxlN-

Data ulodzenia

NlP */PKDł
Ginil]a

Poezta

wsPol

lmiona rrl

NIP

b§dł..go

Pżńr,iębioBł)

Iodr.Bć*

vPKDi'--

wo_ięwódżlwo
Numcr
1.

Adres da doręcu€ń

(należy podać jeśli jes1 inny niż adres
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C.

lKoI,lczNosct PowoDt1.1ĄcE Ko

Okolicżności(Maczltlvłaściwąkrallrę)ą
tr ] koleklaupr'ędrczlużoncjinfurmacjl-d8lazmi@_}

W"a*t''.ł
D.

DA)E D()n,cZĄcE PRZEDMlo1,(]w OPoDAT{O*Ą§rA
Wyszcztgólnienie

(Z

wyiatkięfi z*olnionYch]
Pod§tawa

o§odrfko*,9nia

l

D,

l,

PoWlERZCIINLĄ

złiązara z

GRtiN,l,Ó\ł,

prowadzenienr działalnóic

w cwidcncji gruntów i tludynków
Data rozptxzęcia/likwidacji dzialalności gospodaczej r)
l\{iejsca prowadzenia działalności gospodarcze j

2.

u9dmi powierzchniolvymi st{)ącymi
zbiomikó\,słUcznYch

1o!,
i

J,

lub

*@

pozo§tillc. w t)nl zajęte na prowadzenie odpłam§' §tatutowei
orgcnizmie ooMku oubliczneBo

4,

, ,, ,,. Ol2

ar*r"l*sł połililuUl"i"go poJ

nie7óudoB,alyrh objęLych Dbsżeem, re§italiącji, o którym ntowa w
ustałie z dnia g paździcmika
20l5r_ o rewilalizacji (Dz.lJ. poz 1777). i poła;onycli na t§enaci}, dla
których ,ni"j*o*1 pion
zago'podmwania przestrzęnn€&o. pŁcwidu-je przmacżenie pod zabudowę mieizrmiową
usńgowa
albo abudowę o przemacżeniu mieszil!,m obejnlując-vn wyłącznie te rodzaje
zabudow-v, jezeli od'Jłia
wejścia w źycię tego plaau w odniesięniu do t},ch
8luntow up\nął okes-4 lur_ u *"ty,
ni.
zakońćzono budos} zgodnie z pnepisami prarva budowtanegtl
"ruie

.ha

.m'
., m2

DopÓvi0rZchniuuy-rkowejbudynku-l1b.i:qo'.,^'.]ń.i.']--tl.
Londl'gnacjach. / u)ialkięm posicrzchni klatck .chodosrch

tlvdziilontci;Ń.;r.ń iljrr;kl".'i,"l.ii,.l., aaJduJą si§ schodr} onz
szYbół'dźwigowYcłl (Pionowrch kanałtlu,tc$Dqtrz hudlnkou, w ktorych pórusza,ię
;i",l;i i";dl,gnJiu ur"ro się równicż 3il8źe
podziemne, piwnice, sutęręn}, i podd6za uą.tkowe,
Porvięrzchnie pomiszczeń lub ich częśoi,oraz
łordyenac_j! o uĄ,sokości w świetle od 1,40'; m do ż,?0 m ąllra
się do posięrzchni
,części
hudt,nkuq50o;.ajczclrtĘsllośc.iestmnielsriniz1.40m.n,,rvierzchniętcpomiia"i9,

u4t,korre.|

|
i Dż PO\lfRZCH\IĄ
l,

lnies7łalnych,ogólem

B! D\\HĆ)\r Lt

R

l(.ll cZŁŚCl

w tym kond}€nacji o rłrysokości:
- od l,;10 m do 2,20 m (aliczyć 50 % porvierzchni)
-

ż.

miązalychzprorvadzeniem

działalności

gospił@
,. m2

pot}że_i 2,20 m

rozpft Z€ciałikwidacji dzialalnośći Póspodarczei
Mic]scl prcrvadzt,nia d7iałalno,ci gosporlartzci
Data

3,

.m2

pow}żęi 2.20 m

zajęty§h na prowadzcnie działalności gospodarcze_j
W tym kondygnacji o Wysolości]
- od ],.l0 m do 2,20 m (zaliczlć 50 96 powicrzchni}
-

--___.'-

r)

zajctych na prou,adzenie działalnościg;s
si€wnym ogólęm:
w t.u.-n kondygnacji o wYsokości:
- od ].40 m do 2,20 n (Zaliczyć 50 9ó powicrzchni)

m]

- po}v}żgj 2,20 m

4.

zwiąmych z udziclroien i*iua..e,i,a"iruói@
zajętyclr pzcz podmiog- udzięlające §ch śrviadczeń ogołenr:

!r tym kondy€inacji o rł_vsokości:
- od 1.40 m do 2,?0 m (7źliczyć 50 7o potlierzchni)
-

.- m2

powyżęj 2.20 m

5,paz-ostał.vch.tł.nrzajęrychnaprowadzenieoapłatlie@
przcż organizacjć pożytku puhlicznego ogr'iłcnr:
tym kondygnacji o §?sokości:
- od 1.40 m do 2.20 n! (zalicąć 50 9'o powi€r/,chni)

\Y

-

pnwyźej 2,20 nt
.....,.,. mr
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D,3 BUDOWI,E - wartośćbudowli lub ich części niązanych z rJziałalnością gospodarcz,ą

.z]

(w pełnych złotych)

E.

lNFoRM^CJ^ o NlFRl,cHo1loŚCl{(,H Z\Ą,oLi\ro\} (.H
l. budynki gospodacze lub ich częśoi polożónę na gruntaoh
dzialalnoścl rolnicrej

gospoclastil-6iiffi]§Gf,i-frĘfrii
.m2

2.inn€(poda§rodzaj.powierzchnięgruntów.budynków-b@
z którcgo urynika roolnienie)

IL

PODATEKRo|.|§y

F. DANE DOTYCZĄCE PRZDDMiOTIi OPODATKOWAN{A (wlącznie zr z*olttion1ryi)

KI6y

l)

po}vicrzchnia gruntu lv hektarach
fizvcznvch

u,rytków
w}mikające Z
ewidencji gruntów

Crun§ omc

Sady

pastwi§kil trualę

Łaki troałe

I

Il

x

l1l

llla

x

x

X

x

IVa

x

X

Ivb

X

X

IIIb

x

Iv

v

vl
Vlz
Grun§ pod stav,mi, grmty zadrcwionę i ZaknęWion9 na uĄlkach

!ą4l§4!!9

q! !!§8U podatłouego:

rotn],,ch, §irunt} pod

ro*,ani ora gruni}- roln€ żabudowane

a)

Brunty pod slawmi zrybione: łososien], trocią glosaćicą, palią. i

b)

$unty pod stawami zm,bione inlylni gatunkarni ryó niz w póz. a)

c)

grunł" pod stawami niezarybionymi

d)

grury- rolne zabudowme

e)

grunty Zadrz€wionc

ł

$unł pód roumi

g)

grunł dla których nie lnożna ustalić przelicznika powieDohni uątkóW rolnych

i zakrzewione

n&

prtrącm

u, ha

-

bęZ Względu

uĄtkżch.olnycb

RAZEM
c. Il,iFoRllAcJA o zlvoLNIENlACH w PoDATKtl ROLNYM

(podać rtńzaj. klmę i powierzchnię grunlów zwolnionych oraz przepis prawa - z którego w}nika żwolni€łiei
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trl.

PoDATEKLEŚiiy

H. PoW|ERZCHNIA LAsfI l)
-

wynikająca Z §widęncji grunróY,i budynków
nolnioila od p0datku l€śnego $ łm;
a) lasy Z dźewostanem do 40 ]at

b) inno (podać rodzaj, powierzchnię gruntów Z}vohionych
zwolnienie)

oru

przepis prawa - z jakiego tytułu u?stępuJc

- podlęSajaca uporlłtkou,aniu

w tym: lą§y wchodzą€ w §klad rez€Bató§
pźyro{i}. i parkórv nrodowych
|§-!,ORNIACJE o UZYTI{-ĄCH RoI,NYCH PoŁoŻoNYC]H Ń
P6LSKIEJ (podać nałę gminy. powiat, §oJe}ództwo oru rorJzaj, klasę i powierzchnię u4tków;lny;;i

dmik obowiązany jest Żloż}-ć wyłe dla *lów w;-miaru podatk! boz wgwania. w tcmrnie 14 dni od dtria wysąpienia okolicżnoki powstania
obowiążku
p( da{kovego iak {Ólvnież zawiadomiĆ o wsze]kich anian{cl] lnajaćvch tpł}w m wysokośc
zobowląz"rri, (r;ubl"i.,;ń;upowbł wykorzystania n1eruchorności)

z

znrian9 adtesu zmlieszkmia, obowiąek sktadania inlbmacJi o njeruchomośiiaclr, ou"rt""ł, r.,:ni.i."y.r;';;;;;;;
dotyc,y ,ó*.nież trpdatnik.lw
uy§lających re ztvolltień nn nlocy u§tawy,
ochYlĄiąc się od oDodatkowmia,.nic ujarvnia wlaścirmu organowi pódafkowen]u p.z€dmiotu
lub podstawy opodatkowsia tutt Die sklada de*laracji
foffia.ji), pźe7 oo naraż. Skarb Pareh,a lub.jednostkę §amoż4du tefiorialncgo na usrczuplenie po<latku, połl"gu
i*" ,loani" z a|1. 54 Kodek§u kamęgo
lńowego (tj, Dz, U_ z2OlJr,, poz t86 a m,)
niejMe dane po§ierdraF slrśnoręczsym pddpisem

i: dalnik, klÓry

!i
.l,

PoDPrs 9KŁADAJĄCtrGo

l

osoBY REPRtrZENTU.IĄCEJ
Czytelny podpis podamika:

Podnis Pełnomocnika
I

K AI}NOTACJlł ORGAN

l"]

PoDAl,Ko\YEGo

Załącn:lxi

pąvjmUJąwgo

1)Należy podać z dokładnościądo cźerech
2)Niepolrrebne skreś]ić

ili€j$ poprzsink!

Poucżefue,

zgodaiezafl-6,1 §lustawyzdnia29si§Ęniai99ir, ordy!&japodatkowa(tekśljed.o]it},:DZUz2015r,,pn7,ól37e7fi.),po{ifras,yopoda&owania,
krłotY Podatków, o<l*tki a avloĘ, oplaty prolongacyjnć. opfocentowanię f,adpłal oru. *fnagrodłnia pr-ysługujące płatikom zaokągia
się do pohycli
żlolYch, w tęn §Posóą ż koicówki kwot lr!-nosżate bicJ niz 50 8rosźy pomija się, a końcriwki iwot wynoiące sii i *,ęi"J g.o"- poo*_"zra
sĘ do p€łlyctr
żlotych,

Z8odtriezffi.3 usi l ustawy?dniat3pŹjżi€mika 1995. oz.sadaćhę\łidenciiild(ntyfika.jipodatnikówiplatników(Dż_
U z201?r..po.. I3l4zpóa.
Zi.)ideiltyiikaiorcm podatkowYłl jestnumo PESEL-wFzt?adkupodalnikóub",ląoplro.o-bamifirycrny,ni nti|t!.i'i"i"*remPESELnięrowadzącycb
d"jrłslilo&i gosPodarcaej hb niebęd4cych złejestrotanvmi podauLlaIrn połiarku od iorvuów i *tug"'o nunlq Ńip'_ ol p,iłeuału pożostabch
Fodmiotów
podlegąjących obowiązkowi ewidencyjnemil, .} kló.vfr} moBa w an 2 lejże ustas!,
wpf/-padklLpodpisanitinibnnacji
pżezpelnomocnikażgcdniczm.80a6ta!v},crdyła.jąpodattowa(Dz,tJ ż20]5f
lnżól:"ć2Jn,)ptloońenicfua
składa się wraz z infomacją
Folmłle ]nfomacji wru z ałącznrkami do§tępny jes! na stfoilie intem§fuwej Urz§du Gniny,
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Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XI/ 8612015
Rady Gminy Sieradz

z dnia ] grudnia

20 1 5 r.

}-lr

k{ń} $odeiltk&i

ldd*lrtfr

{ ł*.

lł*żxlełe}

DnKŁAR"Ą,CJA NA POI}AT§K t}§ NI§RUCHO§lCIŚCt
pn§§4
§ldid§ią(}:

s
ł:opialwh
{*Ł tr| 2*l4 ,l §Dą *49.ł9 xs.i;
sób prąWlĘh, jrtlomtlk ot;:aulurjnlih {\rv \rrlłCL Gfe$.{iudsiłrtth {,j{*\,s,}iłi prat{c.; hędc(yih

§&,h,Ę*"dnii:le,${§i{{jff:ii:t§§t.i

Fstłtsl&ę

FffmeMy

!mtót. psisdffii

dta

łxmhornwi

obowiozhu podakwegł lub

lutl iłh mrci slbo Ólcl'lńw

eisllidi§ idećń

r!

l*ciclelell

bt|dNlnny.h lob ich cl9kł. stao.1ixc1..h |łłŁ9nóŁ slehts PŃ§ńg lub

majxvclr wpłlu, na §r \oŁu§ć pod8t*$,

& ,,I}§K[r&R§ćJI
B.§ńl§a

§_§{{LAXACJ§{łi§p§ai*61re-skrgśi

j*)

i lri{btx§ł i!ł§Ę*,*$gB]deh!ąąiś}ęni{,tĘ&ax§irs*§ą,f im,p,rtc

ł53łls}łurllijwe§io,0Ńsrr9i*

!}ądaiłeo rlmbą

llrtcaq

R#dż3j składającego {ieklarac,ię {zeznaczyć właścilvąkrat§9}

'.
4.

dt,

!Ą{_§m!!!{,r*,§

ćYJN§

Bll}

v9 -

Forma włarlania {zamaezyć tvła§ciwa kratke):

O l *,łrJoiri.i,
fl5, mxixtiłtz:

fl2,

fh. u:.rtk*wlil wie.l}§i:-;
[?.ptsiadłr,:.woistn3;

wspć*rviaśoicie};

f3§, rtęSllrsiałlacz

S.Na;:wi pckla według Krń.i$wĘgo R§jćstlu Sadawogrr*

6.

Nałna skrócona* l in:ię

,'

Dł.

rvrpćrłuątkł*rrtkxigczy5ly

B8,wspłłpłrrituitcł§rnrłrisr*}

Naz.wisko, piet:ł,sze intię, diugit

ill.i9*

--

1

-_---___ _l

o,jca, imię nldtki. dala urr

7, Nl|mcr ldenry{ikacji Podłtkłlrvc_j NtP o*o
8, )§um*r

l{,

*--*---lx-;;;;

wpisu w KfajOR}m Re.iolil§ze §ałiorvyrn

\riqsss{ńc

i

9, PKD

-

synrlrol rodzaju

l] N.ń,!li/lo\!1"

Ao

ptrt}*tarvt,irve_i

dzialolntrści

ilJ, Pnc*B

{wypplt iamx gdy j§}r inniraiż §Tkar+łlł'.lv.]p§*.§;§J

l9. Hfąj

1$

\Ą(iew,idzrxt

i

żl P.,s;.tl

22. Gntins

pcailt§§t

25.

h4i*j§łOsftś

]8-

{rkali§łno§i {nżnacż.yć Maś(isą kr.rlk§)

§

l, dckltra§ja loizffa 9d §-ca

Id: 83COC3AA -CB2E-466C- A844-CF65

CDB86F3C. Podpisarry

a K§}Yi§CZ§
iJ

2. k§rekta

zt§
{bttMqji fi}czn!-i

tA §§,l€Lś}ł.A{lrl
- {.J m-{,0

Strona l

PRZE§MI$TY oPoDA,t-KowANIA ZA wYJĄTKItsl ZwoLt§toNYCH

D.

W.y9zcz*gólłrłenie

' ._.;

_

_.',156ffi

]xąB&fii]I.{N]A €łt{JN

D;},
{

:,

:l

xw.iąaatły*h'z

rri*rr.dlia
gosp*&azei, tlei,l
vrżSlędu ąq l§p$s$b:. r*łiłnl-iiikorą,xnia rł e*ident}i gru*tórv
i btrdynkólv

4. niezabułlowatiych nbjętych obszarcm rervira!ńcii. o krńil,T;
lowa w usmwie z dnia 9 paźłlriernlka20l5r. o rerłiłrliz*c.ii
(Dz.U.
płz,l'l}11 i po{cżonych na tcrcnach. dla krórych
rniejssowy plan zagospodarowania przestrzetnego przcro iju;e
,ppgexaeaanie, łańudaxę:*ies*xliawą.,rifugołl+ alba
I

o przezuaczenirl ńieszanyń obejmuiacvrn
wy}q{mie te rodżaje zabudow},.ieże}i oa łnia *eiScia .v iti*
tego planu w,odniąienirr do t_vch gnrłłórv upłvnąl ołres ł }ar

eabudorłe

o 1o

tIł eea{e,łi* raknńczaq*.'a§acxli]Ęłxl*i*,7plł*pi*łrni

(rYvĄ rrL'UY I\KUW ŁUt] lCH CZ§§CI
€xsłsużyfgaiffi
r

E-ż.p,o\v_}§
v-L. ' \' łł.DM:L, l.J\Łrt
"

pułitrłłlrłiuŹrtkowei

L}u

U-1łn
budrnta iuh re8o c7e§ci należ\ al,c.1"

{*)

i"iiI^*j ł\ug*"i s.i* lia **}s&ich
łłn*v*oi.o*,*^iJr-,l*]].,,.,-,"..-.;..j.-i].!j-,]i}
^

po*i,:.ahnłr]-l*"*

*!rjęT,.ńerkldĘ&*rhł{{łlvłc§ur*ż§i!bó§*l*ie*wiń.itx§"łd*aEiłuvłl*sie

,

*)

-)
2. ;łviązun;-ch z prowadzelliem
działalności gcspodarcz.ęi łrraz
{},r

hłd}ąŁ*ęjr}i§§żk*tuy.r:łlttlb

ich§u§§ći_ą$9ćhną,

pro. vadzcnie działalności

,]''

'

,

"|łłnd,lgxxji o

rć

rl3_xołlcl§ti

i.4§drt.x0mi

'i

,,,

{rsrlar§ć §g% p$§,l§rśn§i}

gospodarczej

o

Ę sDj,ośfi

48,

' nr
!4u§&i 3.żł

!i.$nd}.&$lsJJ q {r}§{}k§Jąi
i;4.t} d* 2:żt}.t ..
{rrlłt!ryć§S% pó§f

od

ił*łh!i}

o wvsłłlłn{ci
p§Rf,2-eJ

- kłnr}yglł*c_ii

fi

o]*r.solto§ti

l,dł]dł2lżSnr ,:

ta|icł,}.ć §Ołla

5, pozosaĘch ogółem, rł tlłn
zajęrych na prowarlzenie

pałitii*hiii}

;Ęi*11§!łsoji' i]a
ps§}źej 3,3s rn

odpłamej satuowej działalności
pczytku puhłicanego prżez

,organizac.je poz,ytku publiczncgo

§.3]§il

Hfi
{Fań*§ć n:tl*$fśj łqvł§tł.'.r .4

ł}§tląy cł§d§łkar§

Jy'łłplŃ t:q

fil,f

Id: 83COC3AA -CB2E-466C

-

**r

l

" '*

i cp*ara*,l.r

u;iiiff§Ń3§

58.

}ch§ln:,tll J

att m,.I1,oon",Ń"]ir;,t";ffi"";*;;J"if,_;'"affij"T
BaM;*",;;;;;ł;-;,;;;i".lt
*i.*,*,*,-!bvsf s $ €q @{^ I{$|.sn,Ęd§ FhFb

sEliĘ /dMpffirn.s t@,;.Gdvłairądarkqa-mrt:

w* ł ldu*!,

&ud

A844-CF65CDB86F3C.

§

!

Podpisany

Strona

2

*)

Porrt*onitl

I. Obliczony w deklaracji podatek oĆ nieruchomo§ci nal*ży wpłacić bez *-ęz.rłania na rscbu*gk btnkaity, za poszczególne mi*siące
rry terminąchl I rat* pł*ra do 31 §tłczrrił z* §tyczeń, a następne do t 5 dnia każdego miesiąca za daly lni*siąc.
ż^ W 3rzypadku, gdy k*ot* pod*,tku nie przłkrecm 100 zJ p*dat*k jcrt płatxy jednorazo§o w terminie płatnościpierwszej rary.
3, W przrypadku nie wpłaceni* w obowiąełl.!ących tęrrninach i ratałk kwoly po<latku z poz. §9 lub wpła*nia.iei w niepełnej rrysokości,
niłiejsza deklaracja §tarr§lvi pod§ta§ę do tłystarvienia tytułu tykonawczogo" zgodnie r przepisami łsta*y z dnia 1 ? czenvca 1§66 y.
o poslępowaniu egiłekucyjnym w administracji (Dz. U.20t4 r. poz. l6l9 ze zm.).
4. Fonn$larz deklaracji wraz z zaĘcmikemi dostępxy_i§§t fia §troni§ interłetowej Urądu Gminy Sieradz,

Id: 83COC3AA-CB2E-466C-

A844-CF65CDB86F3C.

Podpisany

Strona

3

ZałącznikNr 3 do Uchwały Nr XIl 8612015
Rady Gminy Sieradz

z dnia ] grudnia 2015

r.

k{j!i3 ]ł§iiąlpite|
{ąłźftpąej{vĘęłł§8€}

I}§KLARAC"'A NAFoDl(§§K ROLNY
P§d8li§§ pf§rffił:
§ktidą}{Ę,l

§k'ed{nł§l ds

l-§ sry-.aB katda&§ mku

Pduthotę{ lub u tcrnlinit lJ dni

od fii§lrrienld

ok.l,cłlxi,

n!a]ą$eh

vr{wl

n§ p(MlmĘ

§i§r§dr
***-Z8ęd*ie28fi 3u§l llliićt}żdni8 lJ}0,1ę9słoruorjarhe*ld;ncli
iiłlmtrtilirii psjaĘli§ó§lplatnllóu tD7t| 2l,}ll , Fs1. lilla
nll,
jst l) nusls P§9Fl, * przlpadku p"łan,tł" łr.,lą"y.* *uo*li fi^.rnr,i,i
oloiyr, '."i."o"i }r_ii:

idmqfi}włrn poda&svya

l§*Pj.Ęi9§YĘig§§ry19.j.,j1!

łlriĘł*wr,;:!

x,lr*iń.x,ęoii"łŃj: irriux
$$lłłllx,ałlmipq,Jąnii{łmi
?

sl:tóa§ffmrxvalł§§

2] }śl!}

1}.:l,[}A},§
l§§ćt1lN§ r- ": .i'ł]śNEp§R§sŃ;§ŃEE§
i. Rlrdzaj skladaj4ccgo d*hląrację {zamacł-ć lvłaś§iwE kratkr)

fl

l.trsoba fizrcłłla

4, sofm8

[l

[l

B

?- os<,be prawne

1.ołos*i.i",1

D2,

rv:prlltla*ciciel

§3.

f}S, posiaaa*;

fl6.

wsplrlposiai.lłcz

fl

§.

1{#s

§*dowĘo'

i]o7,{i§{słyc

]. ie<ln,lstka orgali;aclirr* rł rym spółka nieprsiad;riaca os{}b{)§!ści pląMs3

§{łdłni! * i

Raj€§afu

ł w prqpxil*

?

,/

rrzltturrłik wiecłvslr

f}4, rł*ptiiuzlrkoułi§

l

§

płsi;łłlrczsamoistny;

{rr'\

ai*it"y§t}

8,nspłłpoia.lałzsmloist*1

pt-*r§,re arrit_ ,r"ł-

§kóCoan * lImięojti,imi{ mntki *d

NuBer td§nąylikacji Fodł(ttlłtj !ilP 'łe / Pfi§|il **,
Il"

li{mer *-piiu

,y

Kr{jołYni Rfiśgtrże

PkR {},mt}ońa;§ju lnd§f{".o*fj
dżiłłćlłłść
g+§i}.)
'"

Y* / &B§&§ żAMlE§ZK.ĄhiiA
1l,§Ąitnódżfit

l:.l'0R,iłt

poaI(g§],

Id: 83COC3AA -CB2E-466C- A844-CF65CDB86F3C.

Podpisany

l ntlfiłf lokłltr

W poż. B.
i.Powial

xum*

t.r]ekl*ac;ł rocaa orl m-ca .,,.,^.,..,.,,r*k

dtrtrru

!sżlos1

ż

fl

§u,lrnńi"-

*,*

l§,§-uttl
I7.1rrxl

dr.inńil;§ifi;

dnn!u

/,uetl lokal!

27,Pmrla

fl

:.kcrekrł dtklaałi ,ocJfiej ód ń-ca:

Strona l

Id: 83COC3AA -CB?E -466C- A844-CF65CDB86F3C.

Podpisany

Strona 2

{dq4{§h r$Ę§ł po prłs*ińŁx: §.łO§*,Ła}

]
1

1

.:.

:]],]]]:,l]:,],']i] i

i

l,: ]:'.',:

§rlłt§*:sl4ltiĘśł*i

§$LNYMd}l}

G ł,ĄCZNA l{wOTA PODATKU

Id: 83COC3AA -CB2E-466C- A844-CF65CDB86F3C.

Podpisany

Klry§rA § łł"§r

{pu

lt§§krą§le§i§

:d§ peiłiili*ł|l]ll0xył|t}

Strona 3

§pl{§Jilit{§

§

33,1mit i neasa(k, o§oby §p0r4{łźłłjątći
deŁlarłc.Jg

,

Brlł sypelnićnie

{dziei *rnisiqc - rok}

Podpi§ (pićt

ó*,

s}

ę§oby

T{lefłn /

uprawnioniiiupo*ffii;i§T;

dtkl8rucji

,{iral.!r_.iS*_.,g

lł...!:.

*} Pouczenie:
1,

ObliczonY w deklararji P$dalęk r§lnY nal§żY wFł*cić beł wezlvania na rachunsk
ba*kowy, !v ratach proporc^ionalnych
do czasa trrvania obowiązku Pcrriłlkowego , rł tenninach do: 1-5 małsa" 15
wlżeśniai is iistopałla rokrt

;F;]5

podatkorvego,

?, W PrzYPadku. gd} l§ffota Pód§tku ni* przekracza l00 zł podatek jcst płatny jerlnorłzolło
1v lenni*ie platności
pierwszej rłty.

3, W PrąPadku nie wPłscenia rv obowiąĄącycłl iermiłach i ratach kwoł;* porlatkl
z płz. 30 lub wpłacenia jej w
niePeinvj wYsokości, niniejsza deklaracja sttnowi podstawę do rvystawienia
tytufu" lq,*konawcze§,r, ,go,iiń
jatł"
Prz*Pisarni ust&\łY z dnia 1? czer**ca 19S6 r. o postępówaniu egzekucy,jnym w ailmi"ńrracji (§z, U. 20T4r,
Jo.

ze zm.}.
4. Formularz deklaracji dostępny je§t fia §lr§ilie interłetowej {.Jrzęću

Id; 83COC3AA -CB2E-466C- A844-CF65CDB86F3C.

Podpisany

Gnilry §isradz,

Strona 4

ZŃącznlkNr 4 do Uchwały Nr XI/ 86/2015
Rady Gminy Sieradz

z dnia] grudnia 2015

l
l

r.

§r]}ł§łF§*łrsikż;

i

taillńuł łmnlo*łl

l

l

l}r:KtAls§!ĄJĄlqł§IĘK

I

l l ,iJĘtL

i

i]

]i

ffi
§u*aalłęl

l*ńltw pnwrory

J

;:0l j

r,

w-rojiln

..g*r*11"iJ"r- .r,l* -*,".l"i&lćb
's,Ęńlilt

sobow

ntęĘ§,l$fMri ]uh Ńpkri* hud.nłlgf,t.h ror;d,łjxńi rlovlirr-, m. .__."l,_..,...j , .. ,.i,'_,].__-;_ __;
limliŃ prxił{iemi qicftĘionu{łi }!b ich ćĘs§ ilŁó ohipltolu budo*lurró |ub ich łłlicl. ,ń;r;;h'J;*;;'iffi,,
;;1]g;i;;
Jt-ffiul ffit&du RT]'Wlalnc!0 uw dla ssb ląipyab Ęde],ł!l $\psh}hiciclśldml }ub §Ń$iidtrffil
/ ójobMl rłfis}fii, h9d, ż
irJl}nijelo$*§i o€61u9f}jn§mi iub F >Ńłtłm; niąxlrdł4e.w, oxhoułaI Bq6a,lą1.

i

Tmlo§tlgdlŃ:

pod-ffi

oiob pruw}ch,.ictln.wil

łJta

LEŚNY

YŁ*::#tr:*,:.1Y*l:::,:,]:l_;;,1.111"";1ay#.ł"*i"""Ńr,"i,i""ł"ir}th
ć§§Ęjdrł]E
fub]jłł!t3.$§i.{itł§n sąią+§h R§lył §tli?ąił<qiiłp9drŃ
§ł§ŁAI}AN}Ą

]

Blł l}AN§

:

\ł}geif,}e;v

Der*LArĘ§f nI

*l-Afi§ii

tlMI§§§l

Bli}h ń§p,,Bl!m!ł hą4/

S&ż$S §icrad*

YJł\iE

:. Rrtłlxj składającego dehl8rec_ig (zamacrlc *.laściwą krłtkę'}:

u l lt§fit)
ł. i.omrł rł{adania (:nznsczyć §,łłścieąkft{kę)

fl

'

|'_§jllż!§lŁ}_ij :],],,:P,r,łka_l5pł,,iaj66r.,qlhxrl-

l p,Ju ntj

t.*.log.i"i"l,

il5,

posiadacz:

S.I"lazwa pelna

6, Nazlvł skrółrrna-

l ińia o]§. imię

ffiatkj,

'

dai;#;Óra#;*-----

]

9.

PKD

* sy*}bol roelraju podstav.oiłej

]

B{}

rj$tł

iĘpqłii&mix, §d}

j6§r i,rny nii:w,ykilj§iiy.lą,. p§i:

lli. po#^

B2}
2l l>ó$iri

2n.

ł. §tmer
2ó, Kod

?8_

i]

Id:

t)kolicmłści{runB{:żyć *łnściwą}€r\ę)
l, dsk]eł.jł tscat§ ód ft-ca .., ,..,,.

, ,

aziałanłsti

83COC3AA-CB2E-466C-A844-CF65CDB86F3C. Podpisany

]ołnJt

Fdqltoi*

K*N

...lok

dóm9 ] §J.n1$

,

A
Ll 2 (illJkla Jclhilł,,jl lo(/fic]

D,§Kt

r

, nd n},ca

Strona

l

W .p'Zypadkli. gćY §bo*i4?€b podatko§T po§§tał bądź}yygssl v trakcie ,nk,l p.ntotk o"go_4plrclnnłllrie do cau_ u kt,lry nI ciąz; ł obou iMtL podslkowl u, danl,n rokl

powiełzchnia lasów ogriłem w ha fizycznych:

wtym:

k*§ Ń;kń;;r;fi';;#fi;;ii

n'leży w},licł-ć

,

polvierzchnia w ha
dokladuością do l

Wchodzące w skład rezerwatów prz,vrody
i parków narodowych
Z i§go

n:

z

]6Y]

w wieku ilo 40 iat

wpisanł indleiduahic do rejestru

RAZEM podatek:
F,.

ZWOLNIINIA W PODATKII LEŚNYM

RAZEM ZWOLNIENIA Z PODATKU
G.

ŁĄCZNA KWOTA PODATKU

tto

Kwota podatlru- po aokrągltniu do pelnYch zl

H",Po§Pt§ o§oBY UPRó§vMoNtJ, LUB

urotlłŻNro

(ż \altądolącĄ{płlnomołnicnroL"9j,lo},,luk"T.ntrk'ó. OłanitdopodŃ}w".*i"*".*,lż5. lmię i nułvi§ko (czyt(lne)

d§ob_Y

sporządza.jącej dckl&r8cję

2?. Date wYpcłnifilia (rlzięń, nricsiąc, rok)

I.

26- 'I'clefon

(pieczqći osolrv

18. Podpis

/

fłr

upmion"ffi

ADNOTACJn ORGANU PODATKOWECO

30, Data rvpl_v''wu (dzicti

- miesiąo - rck)

3|, Podpis puy-j$ująctgo lormularZ

l, ObliczonY

rv dcklaraeji Podatek rolnY nal§ź]- §Płacić bcz wezwfria ną ru{huntk b8nkoły, § ratach proporujonaln_vch
do czasu trwmia obowiuku podatkolvego,
teminacir do: ],s marca, l5 maja, 15 wrżeśniai l 5 listopada roku podatkoli€go,
,l. \ł'PrvParllrl gdr ksłta Podaiku ilie PżeLr{(za l00 zt podateh iesl platn} jtdnOrłztltll \ł telm,nię plJłnt,ir pirnrsrui
i
lrĘ,

i

podstawę do rrlstawienia t}'tułu rt-Ykona\r9żc8o. zgodnie ż przcpisami usra*y
clnia 17 cldrs§d
tD1, I'. :0l]r poz lól9 /e /n] l
4, Fomularz deklaiŹcji wru z załączl ikiem do§tępnY jęst na stronie iniernoh]we:i Urzędu Gmin! sierddż.

Id: 83COC3AA-CB2E-466C-

A844-CF65CDB86F3C.

Podpisany

l9'tir. o

pr,stępowaniu cgzekuciln!,m

w

lv

admmisaacji

Strona 2

ZałącznikNr 5 do Uchwały Nr XI/ 8612015
Rady Gminy Sieradz

zdnial

grudnia 2015

r.

ZAŁĄcż,NIK
I)AN§ IDENT!1FiK,ACYJNE W§PÓŁwŁAŚtxCtaLy\ry§PÓŁPo§IADAcuY

0RUNTÓW

47-godnie ż 6n.3 u§l.

t usto*} zdłia ]3.!§.l§9J r. §aŁlad*ch r§,idćłiiji i idenry'ikscji Fłd§ników i pldnikdw (§ł_lJ.301! r por. l.]t,l xć, m])
płłlnlko§}.n isl: l} iilncr PE§6t. * w pz}?§dku tr§derikuE Ęd,$,!!h ${tłlffit tĘwnrlli objgtl.mi rojcstrent
niĘF$R.{dą§],ćh dżilłaln$ci *orpodtrcićj ls} niokdąi}ch zejslN§s}nli ix}iiŃ,kemi |xŃrllg ,d "tosarvr. i ńiĘ. 2)'§lt. ,,,
wp.żyprdk{ poffi{e}*ch fl§dmioló\ podl§gBj4tlch óowią:lrotł.i xyid§r.rłeas, ł ktć§ft rutw{ !V m, l.

idsMlril§ftd
P§§§t

l

[.]utrr lćst§.liła§ii yod!&o§ii<

PIsEl,.*

Nffii§ko" imi{ p;eńv§?Ą imię d(€it

imi§

Mię}sa§sc

§od

§i(ą inb ffski

potżl§\fl

-.-"-l-

|

Plt^d

l

J'i.a

Nr don(r Nr

llńiJlll
-{*;.**n*,,

ż"

1.

Numff ldmt}fltsiji Podafift ci"

Plr]S§t-*

NWisko. imĘ pi(N§/ś, lml{ druglc

l,nię

Mi§_j§§óść

K§d p§r*owy

Ulića

),łr

NBfr

s

d.m!d

lil

ińię dĄ€i§

1nlię

Krd

tl&*i

*ii€*tdin§t
PESF,

Ma.jF(*Rić

irni§

l§kłlu

ldst!,ijłżOji lłń9d{osej.

Nmvi§§o, iniępiE§§lt,

njs,

*

oi.ł. i,&i9,n§tki

płOfi.lwy

I

ln".^o

l

N,ćott

ł]lici
4

Nłms idę.tyfi k&ji

lirk}krlu

l)§da{i(§$i*

1

płsll,.,

l

Nuwi§ką i§i( pióistr.

ifftię drugie

§śiej§§o§Ńć

'nię

]

ruł p*^n*5

Nrdom#Nrbkslu

Uti{9

5

§je, inił meli

Nmtr ldonŃlscji Podstkowj'

w§jelyódi{rr9

P[i§f:1,*

'-*-*---i

i

Nel'§ko,

imię pi§m$z,",

***"-*
Utiaa

ilnię

dnĘj.

i

*

tmi§

nj§, ifti§ fi§ki

i

l;

lołall
-r-";;,;*-*---*f,'.**I

Nr łiomw Nr

l

ttol"ru,i]"t*n

ldala i F,dpis §hlnda_jźćneoi

Id: 83COC3AA -CB2E-466C- A844-CFó5CDB86F3C.

Podpisany

Strona

1

