
Zal'lcznik Nr 2 do uchwaly Nr X 11196/1 1
Rady Miasta Rawa Mazowiecka
z dnia 23 listopada 2011 r.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. 0 podatkach i oplatach lokalnych 11 (Tekstjedn. jednol ity Dz U z 2006 roku Nr 121, poz.844
z p6Zniejszyll1i zll1ianami).
Skladaj'lCY: Formularz przeznaczony dla os6b prawnych, jednostek organizacyjn¥ch oraz sp61ek nie maj'lcych osobowosci prawnej b~d'lcych

wlascicielami nieruchomosci lub obiekt6w budowlanych, posiadaczami samoistnymi nieruchomosci lub obiekt6w budowlanych,
uzytkownikami wieczystyll1i grunt6w, posiadaczami nieruchol11osci lub ich cz~sci albo obiekt6w budowlanych lub ich cz~sci,
stanowi'lcych wlasnosc Skarbu Panstwa lub jednostki samorz'ldu terytorialnego oraz dla os6b fizycznych b~d'lcych wsp61wlascicielami
lub wsp61posiadaczami z osobami prawnyl11i, b'ldZ z innymi jednostkal11i organizacyjnyl11i nieposiadaj'lcymi osobowosci prawnej lub z
sp61kal11inieposiadaj'lcymi osobowosci prawnej, z wyj'ltkiem os6b tworz'lcych wsp6lnot~ mieszkaniow'l.

Terl11in skladania: 00 IS stycznia kazdego roku podatkowego lub w terl11inie 14 dni od zaistnienia okolicznosci maj'lcych wplyw na powstanie b'ldZ
wygaSni~cie obowi'lZku podatkowego.

1/
niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrozenia nast~puj'lcych dyrektyw Wsp61not Europejskich :

I) dyrektywy 92/1 06/EWG z dnia 7 grudnia 1992 roku w sprawie ustalenia wsp61nych zasad dla niekt6rych typ6w transportu kombinowanego towar6w
mi~dzy panstwami czlonkowskill1i (Oz. Urz. WE L 368 z 17.12.1992)
2) dyrektywy 1999/62/WE z dnia 17 czerwca 1999 r. w sprawie pobierania oplat za uzywanie niekt6rych typ6w infrastruktury przez pojazdy ci~zarowe (
Oz Urz. WE L 187 z dnia 20.07.1999 ).

A. MIEJSCE SKLADANIA DEKLARACJI
3 Burmistrz Miasta Rawa Mazowiecka

Adres: 96 - 200 Rawa Mazowiecka PI. 1. Pilsudskiego 5

B. DANE SKLADAJt\CEGO DEKLARACJJ; (niepotrzebne skreslic)
* - dotyczy skladai'lcego deklaracj~ nieb~d'lcego osob'l fizyczn'l ** - dotyczy skladaj'lcego deklaracj~ b~d'lcego osob'l fizyczn'l

B.I DANE IDENTYFlKACY JNE
4. Rodzaj skladaj'lcego deklaracj~ (zaznaczyc wlasciw'l kratk~)
o I. osoba fizyczna o 2. osoba prawn a o 3. jednostka organizacyjna nie posiadaj'lca osobowosci prawnej
o 4. sp61ka nie l11aj'lca osobowosci prawnej

5. Rodzaj wlasnosci (zaznaczyc wlasciw'l kratk~) 01. wlasciciel o 2. wsp61wlasciciel
o 3. posiadacz samoistny o 4.uzytkownik wieczysty o 5. posiadacz

6. Nazwa pelna * 1 Nazwisko, pierwsze il11i~,data urodzenia**

7. Nazwa skr6cona* 1 imi~ ojca, imi~ l11atki**

8 Identyfikator REGON* 1Numer PESEL **

9. Miejsce/a polozenia przedl11iot6w opodatkowania oraz nUll1er/y dzialek

10. Numer/y ksi~gi wieczystej lub zbioru/6w dokument6w

B.2 ADRES SIEDZIBY* / ADRES ZAMIESZKANIA**
II. Kraj 12. Wojew6dztwo 13. Powiat

14. Gl11ina IS. Ulica 16. NUl11erdomu 1 Numer lokalu

17. Miejscowosc 18. Kod pocztowy 19. Poczta

C. OKOLlCZNOSCI POWODUJACE KONIECZNOSC ZLOZENIA DEKLARACJI
20. Okolicznosci (zaznaczyc wlasciw'l kratk~)

o I. deklaracja roczna o 2. korekta deklaracji rocznej

D. DANE DOTYCZt\CE PRZEDMIOTOW OPODATKOW ANIA (z wyj'ttkiem zwolnionych)
Wyszczeg61nienie Podstawa Stawka podatku Kwota podatku

opodatkowania wynikaj'lca z Uchwaly w zl,gr
Rady Miasta Nr
z dnia
w zl,gr



0.1 POWIERZCHNIA GRUNTOW
l. zwi'lzanych z prowadzeniem dzialalnosci gospodarczej, 2l. 22. 23.
bez wzgl~du na spos6b zakwalifikowania w ewidencji .................. m2 ................ ", ..... ................ '" ......
grunt6w i budynk6w

2. podjeziorami, zaj~tych na zbiomiki wodne retencyjne 24. 25. 26.
lub elektrowni wodnych

................... ha ............. ...'" ...... ................. ,.......
3. pozostalych w tym zaj~tych na prowadzenie odplatnej 27. 28. 29.
statutowej dzialalnosci pozytku
publicznego przez organizacje poi:ytku publicznego .................... m2 ................ '" ...... ................ '" ......

0.2 POWIERZCHNIA UlYTKOWA BUDYNKOW LUB ICH CZ~SCI (*)
I. mieszkalnych - og6lem 30. 3l. 32.

2................... m ................. ,....... ................. ,.......
wtym: 33. 34. 35.

- kondygnacj i 0 wysokosci od 1,40 do 2,20 m (zaliczyc ........................... m' ...... ) ... ........................ ,..

50% powierzchni)
........ ........ ........ m' ..... ................. '" ..

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

* Do powierzchni uzytkowej budynku lub jego cz~sci nalezy zaliczyc powierzchni~ mierzonq, po wewn~trznej dlugoSci scian na wszystkich
kondygnacjach, z wyj'ttkiem powierzchni klatek schodowych oraz szyb6w dzwigowych. Za kondygnacj~ uwaza si~ r6wniez garaze podziemne, piwnice,
sutereny i poddasza uzytkowe.

2. zwi'lzanych z prowadzeniem dzialalnosci gospodarczej 36. 37. 38.
oraz od budynk6w mieszkalnych lub ich cz~sci zaj~tych
na prowadzenie dzialalnosci gospodarczej : .................. m2 ...................... ........................

3. zaj~te na prowadzenie dzialalnosci gospodarczej w 39. 40. 41.
zakresie obrotu kwalifikowanym materialem siewnym
og6lem, ................... m2 ................. ,....... ................. ,.......
wtym:

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

(zaliczyc 50% powierzchni) .............. ............ m' ... ...... .,... . . . .. . .. . .. . .. . .. ...... ,......
- kondygnacj i 0 wysokosci powyzej 2,20 m

4. zaj~te na prowadzenie dzialalnosci zwi'lzanej z 42. 43. 44.
udzielaniem swiadczen zdrowotnych w rozumlenlU
przepis6w 0 dzialalnosci leczniczej, zaj~tych przez ................... m2 ................. ,....... ................. ,.......
podmioty udzielaj'lce tych swiadczen og6lem,
wtym: ..... m'

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

(zaliczyc 50% powierzchni)
- kondygnacji 0 wysokosci powyzej 2,20 m . . . . . . . . . ... ........ ..... m2 ....... .............. ,... ................... . ... ,.....

5. pozostalych w tym zaj~tych na prowadzenie odplatnej 45. 46. 47.
statutowej dzialalnosci pozytku
publicznego przez organizacje poi:ytku publicznego
og6lem ................... m2 ................. ,....... ................. ,.......
wtym:

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

50% powierzchni)
............ .... .......... ........ ...,...... ... ........... . ....... ,....

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



D.3 BUDOWLE
48. 49. 50.

l. budowle wykorzystywane bezposrednio do .................,....... ............. .................,.......
wytwarzania ciepla, rurociqgi i przewody sieci
rozdzielczej ciepla i wody, budowle sruzqce do
odprowadzania i oczyszczania sciekaw - I % ich
wartosci okreslonej 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 - 2 % ich wartosci okreslonej 51. 52. 53.
na podstawie artA ust I pkt 3 ................. ,....... ................. ,....... ................. ,.......
i ust.3-7 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku 0

podatkach i oplatach lokalnych

E. LJ\CZNA KWOTA PODATKU
Kwota podatku 54.
Suma kwot z kol. D
( nalezy wpisa6 kwot~ podatku po zaokqgleniu zgodnie z art63 § 1 ustawy z dnia 29081997 - Ordynacja podatkowa)

................. ,.......

F. INFORMACJA 0 PRZEDMIOT ACH ZWOLNIONYCH
(poda6 powierzchni~, b'ldZ wartos6 budowli przedmiot6w zwolnionych oraz przepis prawa - zjakiego tytulu wyst~pllje zwolnienie)

G. OSWIADCZENIE I PODPIS SKLADAJ1\CEGO / OSOBY REPREZENTUJJ\CEJ SKLADAJJ\CEGO
Oswiadczam, ze podane przeze mnie dane Sll zgodne z prawdll i jest mi znana odpowiedzialnosc z kodeksu karnego skarbowego za podanie

danych niezgodnych z rzeczywistosci:t
55. Imi~ 56. Nazwisko

57. Data wypelnienia (dziel\ - miesi'lc - rok) 58. Podpis (piecz~6) skladaj'lcego / osoby reprezentuj'lcej skladaj'lcego

Pouczenie: Na podstawie art. 3a ustawy z dnia 17 czerwca 1996 roku 0 post~powaniu egzekucyjnym wadministracji
(t.j. Dz.U z 2002 r. Nr 110, poz.968 z pain. zmianami ) niniejsza deklaracja stanowi podstaw~ do wystawienia
tyturu wykonawczego.

H. ADNOT ACJE ORGANU PODATKOWEGO
59. Uwagi organu podatkowego

60. Identyfikator przyjmllj'lcego formularz 61. Podpis przyjmllj'lcego fonnularz


