
UCHWAI,A NR XXVVl53/08
RADY MIASTA I GMINY CZERNIEJEWO

z dnia 26 listoPada 2008r'

w sprawie:okreSlenia obowi4zuj4cych na terenie Miasta i Gminy Czerniejewo wzor6w formularzy

informacj i i deklaracj i podatkowych'

Na podstaw ie art. 6 ust. 13 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i-oplatach lokalnych (Dz'

IJ. z 2006r. Nr l2l poz. 844 ze zm.), art. 6a ust. 11 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym

(Dz.U. 22006r. Nr L36 po2.969, z'p62n. zm.), art.6 ust. 9 ustawy z dnia30 paadziernika 2002 roku

o podatku lesnym (Dz.U. z 2002 r. Nr 200, poz. 1682 z p62n' zm.) Rada Miasta i Gminy czerniejewo

uchwala, co nastgPuje:

$1

Okresla sig nastgpuj4ce wzory formularry informacji i deklaracji, w kt6rych bpdqzawarte dane dotycz4ce

podmiotu i przedmiotu opodatkowania :

- informacja w sprawie podatku od nieruchomosci - zalqczniknr 1 do niniejszej uchwaly (IN-l),

- informacia w sprawie podatku rolnego - zalqczniknr 2 do niniejszej uchwaty (ll-1]'
- informacja w sprawie podatku lesnego - zalqczniknr 3 do niniejszej uchwaly.(Il-1),

- deklaracja w sprawie podatku od nieruchomo5ci - zalqcznlknr 4 do niniejszej uchwaly (DN-l),

- deklaracja w sprawie podatku rolnego - zalqczniknr 5 do niniejszej uchwaly (Pl-l),

- deklaracja w sprawie podatku lesnego -zal.qczniknr 6 do niniejszej uchwaly (DL-1)'

Wykonanie uchwaly powierza sig Burmistrzowi Gminy Czerniejewo.

$3

Traci moc uchwala Nr III I lg lz00z Rady Miejskiej Gminy czerniejewo z dnia 12 gtudnia 2002 roku

w sprawie okreslenia obowi4zuj4cych na terenie 6miny czerniejewo wzor6w formularzy informacji

w sprawie podatku od nierucho-os"i, podatku rolnego, podatku le$nego skladanych przez osoby ftzyczne

podlegaj4ce obowi4zkowi podatku od-nieruchomoSci,lohemu, le6nemv oraz wzor6w deklaracji na podatek

od nieruchomosci, podatek rolny i podatek lesny skladanych przez podatnik6w tych podatk6w bqd4cych

osobami prawnymi, jednostkami organizacyjnymi, sp6tkami nie maj4cymi osobowo$ci prawnej'

;J""st# i orglnizaci;nymi Agencji 
-Wastros"i 

Rohej Skarbu Pafistwa, jednostkami organizacyjnymi

pafstwowego Gospodar"stwa Lesnego- Lasy Paflstwowe oraz Rolniczychspoldzielni Produkcyjnych'

$4

Uchwala wchodzi w zycie po uptywie 14 dni od dnia ogloszenia w Dzienniku Urzgdowym wojew6dawa

Wielkopolskiego.

Przewodn i
Rady Mia



4cegol.Numer IdentYtikaclt

IN_ 1

C. OK POWODUJ
icmo6ci (zaznaczy( ka&e)

ia skladana raz

TNFORMACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOSCI

Zal4cznik Nr I
do UCHWAtr,YRADY MIASTAI GMINY

CZERNIEJEWO
Nr XXWI53 /08 z dnia26listopada 2008 r.

domu / Numer

18. Poczta

IA INFORMACJI

fl 2. Korekta informacii

m'?
pozostale grunty
drogi- grunty oznaazone w ewidencji grunt6w i

budynk6w jako ,,dr"

zajQte na prowadzenie nieodptatnej stahltowej

dzialalnoSci pozytku Publicmego

5 .

o podatkach i oplatach lokalnych (Tekst .22002 r. Nr 9, poz. 84 ze

Formutarz przeznaczony dla os6b frzycznychbEd4cych wla(cicielami nieruchomo$ci lub 
"li:k6* -919_"1aY:!tl.J19i1lTlSkladaj4cy: formularz przeznaczony ora osoD rrzy,azrtycrr uqu4uyuu w16v&rerd''

samoistnymi nieruchomo5ci lub obiekt6w budowlanych, uzytkownikami wiecrystymi grunt6w,.posiadaczami nieruchomosci lub ich

czEScl Ato oUiektdw budowlanych lub ich czEsci, stanowi4cych wlasnoSi Skarbu Paristwa lubjednostki samorzadu terytorialnego.

Termin skladania: W terminie 14 dni od zaistnienia okolicznosci maj4cych wptyw na powstanie, bqd2 wygasniecie obowi@ku podatkowego lub

zaistnienia zdarzenia maj4cego wplyw na wysoko$i podatku'

ia: Burmistrz Miasta i GminY wla3ci

I. N,TTNTSCE SKLADANIA INFORMACJI

n. l,q.NE SKLADAJACEGO INFORMACJ4

B. 1 DANE IDENTYFIKACYJNE

E t. *tx"i"l.t 
' 

e z.*rpot*tx.i"i"t [ 3. posiadacz samoistny f,l 4. wsp6tposiadacz samoistny El 5- uzytkownik wieczysty

E 6. wspoluzytkownik wieczasty tr T.posiadacz [ 8' Wsp6lposiadacz

@kowania oraz nu mer ly dzialek

mig ojca, imig matki

B.2 ADRES ZAMIESZKANIA

)m-



OLNIONYCH

(podadpowierzohniq,b4d2wartoddbudowliprzedmiot6wzwolnionychorazprzepisprawa-zjakiegotltutuwystQpujezwolnienie)

AJACEGO

D.3 BI.]DOWLE

2e oodane przeze mn!91!4l!e rllzgsgnez

Prezentuj 4cej skladaj 4cego

t6f5aditodpis pruvjmuj4cego formularz

Przewodntf i .4c
Rady Mias f f i  Cm

3rt. Uwagi organu Podatkowego



aNudlAenffiGdlTodatkowej sktadaj4cego in

IR- 1

Zal4cznikNr 2
do UCHWAI-Y RADY MIASTAI GMINY

CZERNIEJEWO
Nr XXWI53 /08 z dnia 26 listopada 2008 r.

INF'ORMACJA W SPRAWIE PODATKU ROLNEGO

' 'U'ztggl r' Nr94, Poz'431 zezm')

Str"adqr:i ro.mrturzp-rz"rnaczo'ny ata os6U fizycznych bed4cycir wlaSiicielami crult9w., p*i"911"a:T:itiiry1g*Y:.:1*:1t-9tl
' 

wieczystymi grunt6w, iosiadaczami gruntdw na podstawie umowy zawartej stosownie doprzepis6w o ubezpieczeniu spolecznym

rolnik6w orai posiadaizami grunt6w stanowi4cych wlasno36 Skarbu Panstwa lub jednostki samorz4du terytorialnego.

Termin skladania: W terminie 14 dni od zaistniJnia okolicmosci maj4cych wplyw na powstanie, bqdZ wygaJniecie obowiq.zku podatkowego lub

zaistnieniazdarzsri maj4cych wplyw na wysokoSd podatku.
ia: Burmistrz Miasta iGminy wla5ciwyze wzgtglq1e

.q- Mm,rscn SKLADANTA INFORMAC4

n n,c,Np SKLADAJACEGO INFORMACJ4

B. 1 DANE IDENTYFIKACYJNE
. RoE6-ilas;oSCi, posiadania (zaznaczyt wla(ciw4 kratkE)

E l. wta3ciciel E 2. wsp6fulagciciel E 3. posiadacz samoistny E 4. Wsp6lposiadacz samoistny

E 6. wsp6luzltkownik wieczysry O T.posiadacz E 8' Wsp6tposiadacz

potozurla przeAmiot6w opodatkowania oraz numerly dzialek

pierwsze imig, data urodzenia

15. Numer douru / Numer lokalu

e. oKorl. czNo ScI rqlryqDqJ4gE

Powierzchnia gruntu w hektarach {rzycznych



U2ytki zielone

c) grunty pod staw

Grunty zadrzewione i zal<rzacznne

OLNIONYCH
(podad rodzaj, klasg i powierzchnig grunt6w zwolnionych oraz przepis prawa - zjakiego tytulu wystgpuje z'volnienie)

Przewodn i

DAJACEGO

2e podane przeze mnie dane s4 zgodne z

CieczaJJ skJ- stradaj4 l osoby reprezentuj4cej skladaj4cego

. Uwagi organu Podatkowego

f.4cY
GminRady Mias



l. Numer Zal4cznik Nr 3
do UCHWAI-Y RADY MIASTA I GMINY

CZERNIEJEWO
Nr XXVVI53 108 z dnia26listopada 2008 r.

INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU LESNEGO

Podstawa prawna:
Skladaj4cy:

Termin skladania:

@ o podatku lecnym @z'U. Nr 200, poz. 1682)'

Formularzprznznaczony dla os6b frzycznych bEd4cych wla5cicielami las6w, posiadaczami samoistnymi las6w,

uZl,tkownikami wieczystymi las6w, posiadaczami las6w stanowi4cych wlasnodd Skarbu Panstwa lub jednostki samorz4du

terytorialnego.
W ierminie j+ dni od zaistnienia okolicznoici maj4cych wptyw na powstanie, bed2 wygasniecie obowiq,zku podatkowego

lub zaistnienia zdarzeri maj4cych wplyw na wysoko$d podatku.

.q. NITN.TSCE SKT,ADANIA INFORMACJI
3. Burmistrz Miasta i GminY

b. raNB SKLADATAQEEqAEqBMA
B. 1 DANE IDENTYFIKACYJNE

AfRodzfiilasnoscl posiadania ( zaznaczyt wlasciw4 katkq)

E t. *t6"i"i"t ti Z. wspOtwt6ciciel E 3. posiadacz samoistny E 4. wsp6lposiadacz samoistny O 5. uzytkownik

wieczysty [J 6. wsp6fuZytkownik wieczysty t] T.posiadacz E 8. wsp6lposiadacz

(adreVy) polo2enia lasu oraz numer/y dzialek

B.2 ADRES ZAMIESZKANIA

15. Nr domuA{r

c oror,rczNoscl PowoDUJAcE Ko

nr z wvlarKIEM ZWOLNIONYCH



F. INFORMACJA O PRZEDMIOTACE ZWOLNIONYCII
(poda6 powierzchnig, b4dz wartosd budowli przedmiot6w anolnionych onzprznpisprawa - zjakiego tytulu wystSpuje zwolnienie)

Pouczenie

w przypadku nie wplacenia w okreslonych ustawowo terrninach kwoty naleznego podatku lub wplacenia jej w niepetrej

wysokogci, niniejsza aetciaracia stanowipodstu*iao *Vttu*i"ry qgt" wykoriawczego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia l7

czefwca 1966r. opostqpowaniu egzekucyjnym w Jmi"istracji @zIJ' zZOOZ r' Nr 110' poz' 968 zp6in' zm')

cEJSKLADAJACEGO

qcego / osoby reprezentuj4cej skladaj4cego

5 sSilpodp is przyj muj qce go formul arz



.NUmer i skladai aracJQ

D N -  I

Zal4cznikNr 4
do UCHWALY RADY MIASTA

I GMiNY CZERNIEJEWO
Nr XXWl53 /08 z dnia 26 listopada 2008 r.

DEKLARACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOSCI

datkachioplatachlokalnych(Tekstjedn.Dz.U.z2002r.Nr9,poz.84znzm.).
Skladaj4cy: FormulanprzeznaCzony dla os6b prawnych,jednostek organizacyjnych oraz sp6lek nie maj4cych osobowoSci prawnej bEd4cych

wla6cicielami nieruchomoici lub obiekt6w budowlanych, posiadaczami samoistnymi nieruchomoSci lub obiell6w budowlanych,

u2ytkownikami wieczystymi grunt6w, posiadaczami nieruchomoJci lub ich czESci albo obiekt6w budowlanych lub ich czgSci,

stanowi4cych wlasno66 Skarbu Panstwa lubjednostki samorz4du terytorialnego oraz dla os6b {rzycznych bQdqcych wsp6twlaScicielami

lub wsp6liosiadaczami z osobami prawnymi, b4di z innymi jednostkami organizacyjnymi nieposiadaj4cymi osobowoSci prawnej lub z

spOlkaini nieposiadaj4cymi osobowodci prawnej, z wyj4tkiem os6b tworz4cych wsp6lnotE mieszkaniow4

Termin skladania: Do tS stycznia kazdego roku podatkowego; w terminie 14 dni od zaistnienia okolicznodci maj4cych wptyw na powstanie, b4dZ

wygaSnigcie obowiq.zku podatkowego lub zzistnieniazdxzeri maj4cych wplyw na wysokod6 podatku.

Mieisce skladania: Burmistrz Miasta i Gminy wladciwy ze wzglgdu na miejsce polo2enia przedmiot6w opodatkowania.

A IVIT} :IS(-F" SKI,ADANIA DEKLARACJI

Adres Poznariska 8. 62-250 Czemieiewo

B. DAI
* - d

m Sff,AOn J,{CEGO DEKLARACQ (niepotrzebne skreSlii)
rtvczv skladaiaceeo deklaracie niebedacego osob4 fizycm4 ** - do9czy skladajqcego deklaracjQ bQd4cego osob4 fizycm4

B . 1 D ANE IDENTYFIKACYJNE

[ 3. jednostka organizacyjna

E 4. sp6tkanie osobowoici

4. Rodzaj skladaj4cego deklaracjq

D 1. osoba frzyczna

maczy,t, wla$ciwA kratkE)
E 2. osobaprawna

5. Rodzaj wlasnoSci, posiadania (zaznacryi wla5ciw4 kratkE)

E t.-*t*S"i.irt 
^ 

Q Z.wsp6hila5ciciel E3.posiadacz samoistny [l 4.wsp6lposiadaczsamoistnyE 5.uzytkownikwieczysty

E 6. wsp6luzytkownik wieczysty O ?. posiadacz E 8. wsp6lposiadacz

6. (adres/y) poloZenia przedmiot6w opodatkowania oraz numer/y

wieczystej lub zbioru/6w7.

8. Nazwa * / Nazwisko, pierwsze urodzenia**

9. Nazwa skr6cona* / imip ojc4 imiQ matki**

10. Identvfikator REGON+ / PESEL

8.2 AI )RES SIEDZIBY* / ADRES ZAMIESZKANIA**
I l. Kraj

14. Gmina 15. Ulica 16. Numer domu / Numer lokalu

17. Miejscowod6 18. Kod pocztowy 19.Poczta

12. Wojew6dztwo

@4katke)
f] l deklaracia roczna E 2. korekta deklaracji rocznej

nSeNB UOTVCZACE PRZEDMIOTOW OPODATKOWANIA (z wyj atkiem zryolnionych
Wyszczeg6lnienie Podstawa

oDodatkowania
Stawka podatku Kwota podatku

D . 1 P ()WIERZCHNIA GRUNTOW
| . rvt iqzany ch z pr ow adzeniem dzialalno Sc i go spodarczej,

bez wzglgdu na spos6b zalcwalifftowania w ewidencji
srunt6w i budvnk6w , . . . . . . . . . . . . . . . , . . . .  m l

2 l 22. z J .

2. pod jeziorami, zajgtych na zbiomiki wodne retencyjne
lub elektrowni wodnych

24.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ha

25. zo.



3. pozostale gfuntY

4. drogi - grunty oznaczone w ewidencji grunt6w i

budynk6w jako ,, dr "

5. zajgte na prowadzenie nieodplabrej statutowej

dzialalnoSci po:ftku Publicznego



F. INFORMACJA O PRZEDMIOTACH ZWOLNIONYCH
(poda6 powierzctrnie, uqaz warto66 budowli przedmiot6w zwolnionych oraz przepis prawa - z jakiego tytulu wystgpuje zwolnienie)

Pouczenie

W przypadku nie wplacenia w okreSlonych ustawowo terminach kwoty naleZnego podatku lub wplacenia jej w niepetnej

wysokoSci, niniejsza oekiaracja stanowipodstawg do wystawienia tynilu *ykoou*"zego, zgod^nie z przepisami ustawy z dnia

czerwcal966r. o pottepo*uniu egzekucyjnym w administracji (Dz.u. 22002 r' Nr 110, poz' 968 zp6in' zm')
t 7

REPREZENTUJACEJ SKLADAJACEGO

fFodprs (pieczgi) skladaj 4cego / osoby reprezentuj 4cej skladaj 4cego54. Data uypelnienia (dzieri - miesi4c - rok)

H. ADNOTACJE ORGANU PODATKOWEGO

5 7. Identyfi kator PrzYjmuj4cego

i: 'rzewodni
i tady Miaet



@aj4cegodeklaracjq
Zal4cznikNr 5

dO UCHWAI-Y RADY MIASTA
I GMINY CZERNIEJEWO

Nr XXVI/I53 /08 z dnia 26 listopada 2008 r.

D R -  1 DEKLARACJA NA PODATEK ROLNY

d"' P"'U' z 1993 t'Nt 94' poz' 431 ze zm')

Sktadaj4cy: Formularz frzeznaczonv dla.osob prawnvch, jednosteir organizacvj'{::,fT,tlg::l':ill1",t"::.:t:::}:::lifl*:'"?^-*"*to(14uarqvr' 
;il;;;;;"il giunt6w, posiadaczami samoiitnymi grunt6w, uZytkownikami wieczystymi grunt6w, posiadaczami grunt6y-

,tuno*lq"y;h Jlurnosi'skarbu ranstwa lut;eanostlii sa-orzadu terytorialnego oraz dla os6b fizycznych bpd4cych wsp6fulascicielami

lub wsporposiadaczami z osobami prawnymi b4dZ z innymijednostkami organizacyjnymi nieposiadaj4cymi osobowoici prawnej lub ze

sp6lkami nieposiadajqcymi osobowoSci prawnej'

Termin skladania: Do l5 ,tv"r"il" [Ja.go ioku podatkowego; w terminie 14 dni od zaistnienia okolicznoici maj4cych wplylv na powstanie, b4d2

wyga3niEcie ouowiqiku podatkowego lu-b zaistnienia zdarzeri maj4cych wpll'w na wysoko$i podatku.

skladania: Surmistrz Miasta i bminy wla(ciwy ze wzglQdu na miejsce poloZenia grunt6w'

e- muscE SKLADANIA DEKIaBacJI

KLARACJQ (niepotrzebne skre6lii)
* *  J ^ k , ^ r ,  c

NT NEWE IDENTYFIKACYJNE
qcego deklaracj g (zaznaczy| wLa$ciw 4

E 3. jednostka organizacYjna

E 4. sp6lka nie mai4ca osobowodci

@ ia (zaznaczy 6 wlasciw4 katkE)

E l. wlasciciel U z. *rfi*rJ.i.i.r fl l. poriuau", sarnoistny E 4. wspolposiadacz samoistny E 5. uzytkownik wieczysty

E 6. wsp6tu4tkownik wieczysry tr T.posiadacz I S Wsp6lposiadacz

(adrcs/-;Atzfi 
"pt"edmiot6wopodatkowaniaoraznumer/y

. Numer/y ksiggi wieczYstej lu

@ierwsze imig, data urodzenia**

9. Nazwa skr6cona* / imig ojca, imig

t0Jdettryftkutor REGON* / Numer PESEL*+

82 ADRES SIEDZIBY* / ADRES ZAI\flES4IGI{IA*

16. Numer dornu / Nurner loka

18. Kod pocztowY

coroltczNosdPo@ IADEKLARACJI

Stawka z I
ha

Liczba
hektar6w
przelicze-
niowych

powieizchnia gruntu w hektarach nqczoYcn

Klasy
u2ytk6w
wynikajece z
ewidencji
grunt6w i
budvnk6

Podlegaj4ce
przeliczeniu na
hektary
przeliczeniowe

Nie podlegaj4ce
przeliczenitrnaha

przeliczeniowe



GruntY orne



Grunfy orne



E. INFORMACJA O PRZEDMIOTACH ZWOLNIONYCH
(podad rodzaj, klasg i powierzchnig grunt6w zwolnionych oraz przepis prawa - zjakiego tytutu wystqpuje zwolnienie)

r. UT.CT W PODATKU ROLNYM OD
ia lub obiecia w

A I(WOTA PODATKU

R6znicakwotzD- F

NTUJ,TCEJ SKLADAJACEGO
o(witdczam.2e podane przeze mnie dan

Z. FiltG-(pieczgd) skladaj4cego / osoby reprezentujqcej
23. Data wypetnienia (dzieti - miesi4c - rok)

t ADNOTACJE ORGANU PODATKOW@

26-Data i podpis przyjmuj4cego formularz

Pouczenie 
r lub wplacenia jej w

Worzvnadkuniewplaceniawokreslonychustawowoterininachkwotynale:hegopodatkt'
;#ffi-*r"i."s"ri^"r"*:ti a"n*u9j9 stanowi podstawg do wystawienia tytulu wykonawczego, zgodnie z

piri"pirr,i"i ustawy ,'a11iu ti czerwca 1966r. opostqpowaniu egzekucyjnym w administracji @2.u. 22a02 r' Nr 110,

poz.968 zP6in. zm.)

-J#m;$y



I i Podatkowej

DL-1

Zal4cznik Nr 6
dO UCHWALY RADY MIASTA

I GMINY CZERNIEJEWO
Nr XXWI53 /08 z dria26listopada 2008 r.

DEKLARACJA NA PODATEK LESNY

@z'U' Nr 200, Poz'1682)'
Formularz p.,,znaczany dr" orou pru*"ich, jednostel organizacyjnych oraz spolek. nie maj4cych osobowo(ci prawnej bqd4cych

*f.S"i"i"tuini tasOw, posiaOaczamiru.oitt"y-i las6w, uzytkownikami.wieczystymi las6rv, fosiadlclmiiy,lt^":lf.t"*

wlasno6c Skarbu panstwa r"j;.a""r*i sarnorz4du terytorialnego oraz dla os6b fizycznych bqd4cych wsp6hrladcicielami lub

wspJtposira""rami z osobamip;;fu, b4dz ; inny;i jednostkami organizacyjnymi nieposiadaj4cymi osobowosci prawnej lub z

spOttami nieposiadajqcymi osobowo6ci prawnej..
dodnia tS styczniakazaego roku podati<ow"go; w terminie 14 dni od zaistnienia okoli:^d:i*1]1?:!,YY^iL,-..

;#;;, il;'*yfi;tr-";" "uoii+t" 
poditkowego lub zaistnienia zdarzeri majqcvch wplyw na wvsokos6 podatku'

: Burmistrz'Miasta i ifminy wla.6ciwy ze wzglQdu na miejsce poloirnia lasu.

1,. vrm.rscE SKLADANIA DEKI'ARACJT

Adres Poznafska 8, 62- 250

B DANE SKLADAJACEGO DEKLARACJQ (niepotrzebne skresli6)
* - dotvczv skladaiaceso deklaraqiE ni e bpd4cego osob4fizycznq tt -

B. t oexe IDENTYFIKACYDTE

E 2. osoba prawna E 3. jednostka organizacyjna

. RilA;tasno$aposiadania ( zaznaczyt wla5ciw4

E t."*tx"i.i"t - z. *rpot*ixciciel E 3. posiadacz samoistny E4. wsp6lposiadacz samoistny 85. uzytkownik wieczysty
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Pouczenie

w przypadku nie wplacenia w okreslonyctr ustawowo terminach kwoty naleznego podatku lub wplacenia jej

w niepehrej wysokosci, iiniijsia aenaracla-rt*o*i poastawg do.wystawienia tSrtulu wykonawcz'go' zgodnie z

przepisami ustawy , aniu ii""r"rwca 1966r. o pottip'o**i" egzekulyjnym w administracji @z'U' z 2002 r' Nr

i to, por. 968 zP6in- zm')
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Uzasadnienie
do UchwalY Nr )O(Wl 53/08

RadyMiasta i GminY Czerniejewo
z drna 26 listoPada 2008r.

proponuje siE zmiang Uchwaly Nr Itr / L8 12002 Rady Miejskiej Gminy Czemiejewo z dria

IZ grudnii20gj roku w sprawie okreslenia obowi4Tuj4cych na terenie Gminy Czerniejewo wzor6w

foriularzy informacji w sprawie podatku od nieruchomoSci, podatku rolnego_, podatku le6nego

skladanych przez oJoby frzyczne podlegaj4ce obowiq.zkowi podatku od nieruchomoSci, rolnemu,

le5nemu oraz wzor6w-deklaracji na pooatek od nieruchomodci, podatek rolny i podatek lesny

skladanych przez podatnik6w tych podatk6w . bqd4cych osobami ptawnymi, jednoStkami

organiicyjnymi, spOitami nie maj4cymi osobowo6ci prawnej, jednostkami organizacyjnymi Agencji

Wiasnogci- none3- Skarbu Paristwa, jednostkami organizacyjnymi Pafstwowego Gospodarstwa

Lesnego - Lasy Paristwowe oraz Rolnicrychsp6tdzielni Produkcyjnych,
" 

Zmiany polegaj4 na wprowadzeniu przedmiot6w opodatkowania czyli grunt6w oznaczonych

jako ,,dr" g*ntO* o"t-'UuAynk6w zajgtycit na prowadzenie. nieodplatnej statutowej dzialalnoSci

poir.&" prr-bli"^"go, zaokr$lania podatku do pelnych zlotych oraz wprowadzenie naTwy i adresu

wla$ciwego Burmistrza.
froi-et<t uchwaty uzyskal po4rtywn4 opiniE na posiedzeniu Komisji Budzetu i Finans6w

oraz Promocji Gminy w dniu 17 listopada 2008r'
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