
Zal~eznik Nr I do uehwaly NR XII 1/9611I
Rady Miasta Rawa Mazowieeka
z dnia 23 Iistopada 20 II r.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 12 styeznia 1991 r. 0 podatkaeh i oplataeh lokalnyeh II (Tekstjedn. tekst jednolity Dz U z 2006 roku N r 121,
poz.844 z poiniejszymi zmianami).
Skladaj~ey: Fonnularz przeznaezony dla os6b fizyeznyeh b~d~eyeh wlaseieielam' nieruehomosei lub obiekt6w budowlanyeh, posiadaezami

samoistnymi nieruehomosei lub obiekt6w budowlanyeh, uzytkownikami wieezystymi grunt6w, posiadaezami nieruehomosei lub ieh
ez~sei albo obiekt6w budowlanyeh lub ieh ez~sei, stanowi~eyeh wlasnosc Skarbu PaJistwa lub jednostki samorz~du terytorialnego.

Termin skladania: W terminie 14 dni od zaistnienia okolieznosei maj~eyeh wplyw na powstanie, b~di. wygasni~eie obowi~ku podatkowego.
Miejsee skladania: Burmistrz Miasta Rawa Mazowieeka

II niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulaeji wdrozenia nast~puj~eyeh dyrektyw Wsp61not Europejskieh :
I) dyrektywy 921106/EWG z dnia 7 grudnia 1992 roku w sprawie ustalenia wsp61nyeh zasad dla niekt6ryeh typ6w transportu kombinowanego towar6w
mi~dzy pallstwami ezlonkowskimi ( Oz. Urz. WE L 368 z 17.12.1992 )
2) dyrektywy 1999/62/WE z dnia 17 ezerwea 1999 r. w sprawie pobierania oplat za uzywanie niekt6ryeh typ6w infrastruk'tury przez pojazdy ei~zarowe
(Oz.Urz. WE L 187 z dnia 20.07.1999).

A. MIEJSCE SKLADANIA INFORMACJI
3. Burmistrz Miasta Rawa Mazowieeka

Adres: 96 - 200 Rawa Mazowieeka PI. J. Pilsudskiego 5
B. DANE SKLADAJJ\CEGO INFORMACJ.F;

8.1 DANE IDENTYFIKACYJNE
4. Rodzaj skladaj'lcego informacjft (zaznaczyc wlasciw'l kratkft)

o I. wlasciciel, uzytkownik lub posiadacz o 2. wspolwlasciciel, wsp61uzytkownik lub wspolposiadacz
5. Nazwisko, pierwsze imift, data urodzenia

6. Imift ojca, imift matki

7. Numer PESEL

8. Miejsce polozenia przedmiotow opodatkowania oraz numery dzialek

9. Numer/y ksiftgi wieczystej lub zbioru/ow dokumentow

8.2 ADRES ZAMIESZKANIA
10. Kraj II. Wojewodztwo 12. Powiat

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

16. Miejscowosc 17. Kod pocztowy 18. Poczta

C. OKOLICZNOSCI POWODUJJ\CE KONIECZNOSC ZLOZENIA INFORMACJI
19. Okolicznosci (zaznaczyc wlasciw'l kratkft)

o I. informacja na dany rok 02. korekta informacji na dany rok



D. DANE DOTYCZf\CE PRZEDMIOTOW OPODATKOWANIA
I I I I

0.1 POWIERZCHNIA GRUNTOW
1. zwi'l.zanych z prowadzeniem dzialalnosci gospodarczej, 20.

bez wzgl~du na spos6b zakwalifikowania w ewidencji
grunt6w i budynk6w: ?............................................................................ m-

2. podjeziorami, zaj~tych na zbiorniki wodne retencyjne 21.
lub elektrowni wodnych ~........................................................................... ha

3. pozostale grunty w tym zaj~te na prowadzenie odplatnej 22.
statutowej dzialalnosci poZytku publicznego przez
organizacje pozytku publicznego ?............................................................................ m-

0.2 POWIERZCHNIA UZYTKOWA BUDYNKOW LUB ICH CZ~SCI (*)
I. mieszkalnych - og61em 23.

?............................................................................ m-
24.

w tym:
- kondygnacji 0 wysokosci od 1,40 do 2,20 m ...... .......... ........ ........ ........ ......... ......... . .......... . . . . ..... . .. . ..... 111'

- kondygnacji 0 wysokosci powyzej 2,20 m ................................... 111'

* Do powierzchni uzytkowej budynku lub jego cZl<scinalezy zaliczyc powierzchnil< l11ierzonlj, po wewnl<trznej dlugosci scian na wszystkich
kondygnacjach, z wyj'ltkiel11 powierzchni klatek schodowych oraz szyb6w diwigowych. Za kondygnacjl< uwaza sil<r6wniez garaze podziel11ne. piwnice,
sutereny i poddasza uzytkowe.

2. zwi'l.zanych z prowadzeniem dzialalnosci gospodarczej 25.
oraz od cz~sci budynk6w mieszkalnych zaj~tych na ,
prowadzenie dzialalnosci gospodarczej ........ .................... ......... . ..... .... .... . .... ..... nr

W tym: 2

- kondygnacji 0 wysokosci od 1,40 do 2,20 m ........ ... ........ ........ ........ .......... ......... ........... ........... ..... m

- kondygnacji 0 wysokosci powyzej 2,20 m ,
...... ....... ....... ....... ........ ......... .......... .......... ........... ........ nr

3. zaj~te na prowadzenie dzialalnosci gospodarczej w 26.
zakresie obrotu kwalifikowanym materialem siewnym
og61em .. .......... ..................................••... ....... ........... 111'

W tym:
- kondygnacji 0 wysokosci od 1,40 do 2,20 m .. ............ .. ...........• .......... ... . .. . .. .... ... ...... 111'

- kondygnacji 0 wysokosci powyzej 2,20 m
......... 111'. . . . . . . . . .. . .. . .. . . . . . . .. .. . ... ....... ........ .. ....... ........... ............

27.
4. zaj~te na prowadzenie dzialalnosci zwi'l.zanej z ,

udzielaniem swiadczen zdrowotnych, w rozumieniu ......... ........................ . .. ......... .........•. ............ .. 111-

przepis6w 0 dzialalnosci leczniczej, zaj~tych przez
podmioty udzielaj'l.ce tych swiadczen og61em,

w tym:
............. m2

- kondygnacji 0 wysokosci od 1,40 do 2,20 m
........... ........ .. .... ........ ......... ............... ...... ........

- kondygnacji 0 wysokosci powyzej 2,20 m ........... .... .......... ........... ................ ........ 111'



5. pozostalych w tym: 29.
a) zaj~tych na prowadzenie odplatnej statutowej

dzialalnosci pozytku publicznego przez organizacje ........ ........ ......... ........ ........ .......... .......... ............ ............... m2

pozytku publicznego og61em w tym:
.... m2

- kondygnacji 0 wysokosci od 1,40 do 2,20 m
.............................. ....................... ............

- kondygnacji 0 wysokosci powyzej 2,20 m ...... ......... ......... ........ ........ ........... ......... ............ ............... 1112

b) kom6rek ,
...... ..... . ...... .... ....... ... m-

c) garazy woinostojqcych ..... . .. . .. .... ......... ........ . . .. .. . .. ......... .... . .. . . ............. ............... 1112

D.3 BUDOWLE
l. budowle wykorzystywane bezposrednio do 30.
wytwarzania ciepla, rurociqgi i przewody sieci
rozdzielczej ciepla i wody, budowle sluzqce do
odprowadzania i oczyszczania sciek6w - wartosc .... .......... ...... ... ...... . .... ......... .......... ........... ........... ....... zl.

okreslona na podstawie artA ust.l pkt 3 .
i ust.3-7 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku 0

podatkach i oplatach lokalnych

2. pozostale budowle - wartosc okreslona na
podstawie artA ust 1 pkt

..,-'
i ust.3-7 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku 0

podatkach i oplatach lokalnych .............................................................................. zl.

E. INFORMACJA 0 PRZEDMIOT ACH I PODMIOT ACH ZWOLNIONYCH
(podac powierzchni«, b'ldt wartosc budowli przedmiot6w zwolnionych oraz przepis prawa - zjakiego tytulu wyst«puje zwolnienie)

F. OSWIADCZENIE I PODPIS SKLADAJJ\CEGO / OSOBY REPREZENTUJJ\CEJ SKLADAJJ\CEGO
Oswiadczam, ie podane przeze mnie dane sll zgodne z prawdll i jest mi znana odpowiedzialnosc z tytulu kodeksu karnego skarbowego za

podanie danych niezgodnych z rzeczywistoscill

31. Imi~ 32. Nazwisko

33. Data wypelnienia (dzien - miesiqc - rok) 34. Podpis (piecz~c) skladajqcego / osoby reprezentujqcej
skladaj'tcego

G. ADNOT ACJE ORGANU PODATKOWEGO
35. Uwagi organu podatkowego

36. Identyfikator przyjmuj'tcego formularz 37. Podpis przyjmuj'tcego formularz


