
UCHWALA NR XLl27312014 

RADY MIEJSKIEJ W MAKOWIE MAZOWIECKIM 


z dnia 30 stycznia 20 14 r. 

w sprawie okreś lenia wzoru formularzy deklaracji na podatek od nieruchomości oraz wzoru informacji 
w sprawie podatku od nieruchomości 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 
594 z póżn. zm.) oraz art. 6 ust. 13 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. 
z 2010 r. Nr 95, poz. 613 z póżn . zm.) Rada Miejska w Makowie Mazowieckim uchwala, co następuje: 

§ J. Określa się wzór deklaracji na podatek od nieruchomośc i (DN-I), stanowiący załącznik nr 1 do uchwały. 

§ 2. Określa się wzór informacji w sprawie podatku od nieruchomości (!N-l), stanowiący załącznik nr 2 do 
uchwały. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta. 

§ 4. Traci moc Uchwała Nr X 1Il/84/20 l 1 Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim z dnia 1 grudnia 2011 r. 
w sprawie określenia wzoru formularzy deklaracji na podatek od nieruchomośc i oraz wzoru informacji w sprawie 
podatku od nieruchomości (z póżn. zm.) (Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego z 2011 r. Nr 233, poz. 7694, zmiana Dz. 
Urz. Woj. Maz. z 2014 r. poz. (48). 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Mazowieckiego. 

Przewodniczący Rady 
iejSkiej 

(t. 
Walde r Zabielski ~ 
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l . Identyfikator Podatkowy składającego deklarację Załącznik Nr 1 
do Ucbwały Nr Xl.J27312014 
Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim 

(numerPESE~) z dnia 30 stycznia 2014 r. 

DN-l DEKLARACJA NA PODA TEK OD NIERUCHOMOŚCI 

2. Rok 

na 1 ....................................... . 


PodstawI pnwnl :Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opiatach lokalnych (Icksljedn.: Oz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 ze zm.). 
Skladaj.ey: . 	 Fonnularz przeznaczony dla osób prawnych, jednostek organizacyjnych oraz spółek nie mających osobowości prawnej będęcych 

właścicielami nieruchomości lub obiektów budowlanych, posiadaczami samoistnymi nieruchomo$ci lub obiektów budowlanych, 
utytkownikami wieczystymi gruntów, posiadaczami nieruchomości lub ich częSci albo obiektów budowlanych lub ich części , 
stanowiących własność Skarbu Państwa lub jcdnart.ki samorządu terytorialnego oraz dla osób flZ)'CZJ1ych będących współwłaścicielami 
lub wspólposiadaczami z osobami prawnymi bądź z ilUlymi jednostkami organizacyjnymi nieposiadającymi osobowości pra'Mlcj lub ze 
spółkami nieposiadającymi osobowo~ci prawnej, z wyjątkiem osób tworzących wspólnotę mieszkaniową . 

Termin skl.danła:Do 15 stycznia katdego roku podatkowego; w terminie 14 dni od zaistnienia okoliczności mających wpływ na powstanie bądt 
wyga!nięcic obowiązku podatkowego lub zaistnienia zdarzeń mających wpływ na wysokość podatku. 

MleJsc:t skladanl.:W6i1Bunnis~dent Miasta· właściWY ze wza.leclu na mieisce oolotenia przedmiotów ooodatkowania. 

A. MIEJSCE SKŁADANIA DEKLARACJI 

3. Burmistrz Miasta Maków Mazowiecki 

ul. Stanisława Moniuszki 6, 06-200 Maków Mazowiecki 


B. DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ (niepotrzebne skreślić) 

•• dotyczy składającego deklarację: niebędącego osobą fizyC1ll11 ~ dotyczy składającego dekJat1IIcję będącego osobą fizycmą 

B.l DANE IDENTYFIKACYJNE 
4. Rodzaj sldadającego deklarację (zaznaczyć wlaściwą kratkę) 	 , 
O l. osoba fizyc2l1a D 2. osoba prawna O 3. jednoslka organizacyjna O 4, spółka nicmająca osobowości prawnej 

S. Rodzaj własnojci, posiadania (zaznaczyć właściwą kratkę) 

O I , wtdciciel O 2. współwłaściciel O 3. posiadacz samoistny O 4, wspólposiadacz samoistny O 5. użytkownik wieczysty 

O 6. wsp6łulyt.k.ownik wieczysty O 7. posiadacz z.alemy(np. dzjer2awca, najemca) D 8. współposiadacz zaletoy (np. dzicr.tawca, najemca) 


6. Miejscela (adres/y) połotenia przedmiotów opodatkowania 

7. Nazwa pełna łub nazwisko, pierwsze imię, drugie imię, data urodzenia 

8. Nazwa skrócona łub imię ojca, imj~ matki 

9. Identyfikator REGON' / Numer PESEL" 

B.2 ADRES SIEDZIBY· / ADRES ZAMIESZKANIA·· 
11 . Województwo 12. Powiat10. Kraj 

15. Numer domu I Numer lokalu14. Ulica13. Gmina 

17. Kod pocztowy 18. Poczta16. Miejscowość 

C. OKOLICZNOSCI POWODUJĄCE KONIECZNOSC ZLOZENIA DEKLARACJI 
19. Okolicznojci (=aczyć wlaściwą kraLk~) 

O I . deklaracja na dany rok 	 Q 2. korekto deklaracji rocznej 
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D. DAN E DOTYCZĄCE PRZEDMIOTOW OPODATKOWANIA z wyjątkiem zwolnionych) 

Wyszczególnienie Podstawa 
opodmkowania 

Stawka podatku 
wynikająca z 
Uchwaly Rady 
Miejskiej w 
Makowic 
Mazowieckim z 
dnia ................. 
Nr......... ............ 

Kwota podatku 
wzl. gr. 

D.1 POWIERZCHNIA GRUNTOW (Uwaga! Wykazujemy z dokładnością do l m'.) 
l . związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, 

bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji 
gruntów i budynków 

20. 

.. ...... .... ....... , ..m2 

21. 

.......................... 

22. 

............. .... ............ 
2. pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne 

lub elektrowni wodnych 
23. 
..... ................. ha 

24. 
.......................... 

25. 
...................... ....... 

3. pozostałe grunty, w tym zajęte na prowadzenie odpłatnej 
statutowej działalności pożytku publicznego przez 
organizacie potvtku publicznego 

26. 

......................m 2 

27. 

....................... ... 

28. 

............................. 
D.2 POWIERZCHNIA UŻYTKOWA BUDYNKOW LUB ICH CZĘSCI (*) 
• Do powierzchni utytkowej budynku lub jego części nalety zaliczyć powierzchni~ mier.wną po wewn~trznej długo$ci ścian na wszystkich 
kondygnacjach, z wyjątkiem powierzchni klatek schodowych oraz szybów dżwigowych .. 
Za kondvlUlacie uwata si~ r6wni~ garaże oodziemne. Diwnice sutereny i poddasze itrtkowe. 

l.mieszkalnych - ogólem 

w tym: 

- kondygnacji o wysokości od 1,40 do 2,20 m (zaliczyć 
50% powierzchni) 

• kondYi1.nacji o wysokości powyżei 2 20 m 

29. 

......................m1 

...... ................ m1 

............ .......... m1 

30. 

................... .. ..... 

.......................... 

.......................... 

31. 

............................ 

............. ................ 

............................. 
2. związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej 

oraz od części budynków mieszkalnych zajętych na 
prowadzenie działalności gospodarczej· ogólem 

w tym: 

- kondygnacji o wysokości od 1,40 do 2,20 m (zaliczyć 
50% powierzchni) 

- kondygnacji o wysokości powyżei 2 20 m 

32. 

...................... m1 

...................... m 2 

........ .. ...... ......m1 

33. 

.......................... 

.......................... 

.......................... 

34. 

.................... ......... 

............................. 

............................. 
3. zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej w 

zakresie ObroTU kwalifikowanym materialem siewnym -
ogólem 

w tym: 

- kondygnacji o wysokości od 1,40 do 2,20 m (zaliczyć 
50% powierzchni) 

- kondygnacji o wysokości powyżei 2 20 m 

35. 

.......... ............ m 2 

.. ................... . m 2 

.. ... ................ m 2 

36. 

........ ....... ........... 

..... .. ..... .............. 

.. .. ............ ... ....... 

37. 

...... ....................... 

............................. 

................... ...... ... 
4. związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w 

rozumieniu przepisów o działalności leczniczej ,zajętych 
przez podmioty udzielające tych świadczeń - ogółem 

w tym: 

- kondygnacji o wysokości od 1,40 do 2,20 m (zaliczyć 
50% powierzchni) 

- kondygnacj i o wysokości powytej 2 20 m 

38. 

...................... m 2 

................... " In
2 

.......... .. .......... m 2 

39. 

.......................... 

....... ............. ...... 

...................... .... 

40. 

............. ....... .... ..... 

............. ..... ........... 

...................... ...... 
5. pozostałych ogółem, w tym zajętych na prowadzenie 

odpłatnej statutowej dzialalności pożytku publicznego 
przez organizacje pożytku publicznego- ogólem 

wtym: 

- kondygnacji o wysokości od 1,40 do 2,20 m (zaliczyć 
50% powierzchni) 

- kondygnacji o wysokości powytej 2,20 m 

41. 

............. .... .... m.2 

........ .... .. ........ m 2 

.................... ..m2 

42. 

....... ............ ....... 

.......................... 

....... ................... 

43. 

.. ....... " .. ......... ....... 

.............. ... ... ......... 

.......... " ........... ...... 
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D.3BUDOWLE 

budowle lub ich części związane z prowadzeniem 
dziaJalności gospodarczej (wartość określona na podstawie 
art. 4 ust. l pkt 3 i ust . 3-7 ustawy o podatkach i opłatach 
lokalnych) .......... ... ..... .....zl ......................... . ............................. 

E.Lł CZNA KWOTA PODATKU 
44. 

Kwota podatku· .........................................złSuma kwot z kol. D (należy zaokrąglić do pelnych zlotych » 

F. INFORMACJA O PRZEDMIOTACH ZWOLNIONYCH 
(podać powierzchnię bądt wartość budowli - przedmiotów zwolnionych oraz przepis prawa z jakicgo tytułu występuje zwolnienie). 

..................................................................................................................................................................... 


...................................................................................................................................................................... 


..................................................................................................................................................................... 


..................................................................................................................................................................... 


..................................................................................................................................................................... 


..................................................................................................................................................................... 


..................................................................................................................................................................... 


G. OŚWIADCZENIE I PODPIS SKŁADAJĄCEGO I OSOBY REPREZENTUJĄCEJ 
SKŁADAJĄCEGO 
Oświadczam :te lłI mi znant pr.r.epl.y Kodeksu karoeRo skarbowtR,o o odpowiedDallloścI za podanie danycb ulezaodnyeb, n=ywlstolel4 

46. Nazwisko45. Jmi~ 

47. Data wypełnienia (dzień - miesiąc - rok) 48. Podpis (pieczęć) podatnika osoby reprezentującej 
składającego 

H. ADNOTACJE ORGANU PODATKOWEGO 
49. Uwagi organu podatkowego 

50. Data i podpis przyjmującego formularz 
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I. Identyfikator podatłl:owy skladahct&o III(ormacj~ Załącznik: Nr 2 
do Uchwaly Nr XlJ213f20 14 
Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim 
z dnia 30 stycmia 2014 r. 

IN - I INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI 

PodttlWl prawna: Ustawa zdnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opiatach lokalnych (telcstjedn.: Dz. U. Z 201 0 r. Nr 95, poz.. 613 ze zm.). 

Składlj,cy: Fonnularz przeznaczony dla osób flzya.nych będących wlucicielami nieruthomooci lub obieL"1ów budowlanych, posiadacumi samoistnymi 

nieruchomości lub obiektów budowlanych, utytkownikami wieczystymi gruntów, posiadaczami nieruchomości lub ich części albo obiektów budowlanych 

lub ich części, stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego. 

Termin skladania: W terminie 14 dni od zaistnienia okol iczności mających wplyw na powstanie bądt wygunięcie obowiązku podatkowego lub 

zaistnienia zdal7.enia mającego wpływ na wysokość podatku. 

MI~Jste składania: wóit(' bunnistrz. prezydent miasta) wlafciwv ze wz".Iedu na miejsce poletenia przedmiotów OpOdatkowania. 


A. MIEJSCE SKŁADANIA INFORMACJI 
3. Burmistrz Miasta Maków Mazowiecki 


ul. Stanislawa Moniuszki 6 06-200 Maków Mazowiecki 

B. DANE SKŁADAJĄCEGO INFORMACJĘ 
B.i DANE IDENTYFIKACYJNE 

4. Rodzaj własności, posiadania (zaznaczyć właściwą kratkę) 

Q I. wluciciel 02. wsp6łwluciciel 03. posi6daczsamoistny a 4. wsp6lposiadaczsamoistny o 5. utytkewnik wieczysty 
06. wsp6/utvtkownik wie<:z",'v O 7. posiadacz zale1nv(nD. dziertawca. n'emea) O 8. wsoó!oosiadacz zale1nv (nD. dzienawc. naiemca) 

5. Nazwisko, pierwsze imię, drugie imię, data urodzenia 

6. Imię ojca, imię matki 

7. Numer PESEL 

B.2 ADRES ZAMIESZKANIA 
8. Kraj 9. Województwo 10. Powiat 

II . Gmina 12. Ulica 13. Numer domu I Numer lokalu 

14. Miejscowość I S. Kod pocztowy 16. POCZIa 

C. OKOLICZNOSCI POWODUJĄCE KONIECZNOS( ZLOZENIA INFORMACJl 
17. Okoliczności (zaznaczyć właściwą kratkę) 

a I. infonnacja skladana po raz pierwszy 02. korekta uprzednio zlotonej infomlacji (wykazu) 

aktualna od dn ia ............................................ . aklualna od dnia. ................... ................................... . 


Przyczyna korekty (art. 81 Ordynacji podatkowej) 

D. ADRES POŁOŻENIA PRZEDMIOTOW OPODATKOWANIA 


ul.......................... .................................... ..... ............ ............ ...... .... .................... .. .... ...... ............................................. ... .. 
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E DANE DOTYCZĄCE PRZEDMJOTOW OPODATKOWANIA (z wyjątkiem zwolnionych) 
E.I POWlERZCHNlA GRUNTOW 

I. związanych z prowadzeniem działalności gospod.rczej, bez względu na 18. 
2sposób zakw.lifikowania w ewidenc ji gruntów i bud~ów ...... ...... ......................................... m


2. pod jeziorami, zajętych n. zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni 19. 

wodnych 
 ........... ......................................... ..h. 


3. pozostałych, w tym zajęlych na prowadzenie odpł.tnej statutowej 20. 
2dzi.lalności pożytku publicznego przez org.nizacje I publicznego ...... ...... ......................................... m


E.2 POWIERZCHNIA UŻYTKOWA BUDYNKOW LUB ICH CZĘŚCI (') 
' Do powierzchni utytkowej budynku lub jego części naloty zaliczyć powierzchnię mierzoną po wewnętrznej dlugości 
ścian na wszystkich kondygnacjach, z wyjątkiem powierzchni klatek schodowych oraz szybów dźwigowych. 
Za kondVEnacie u'wata sio'również Earate podziemne. Diwnice, sutereny i poddasze użyJkowe. 

I. mieszkalnych - ogólem 21. 
2 ...... .... , .................. ........, ............... m


w tym: 

- kondygn.cji o wysokości od 1,40 do 2,20 m (zaliczyć 50% powierzchni) .......... ................ ............................ m% 


- kondygnacji o wysokości powytej 2 20 m ... ................................................... m2 


2. związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od części 22. 

budynków mieszkalnych zajętych na prowadzenie działalności 


gospodarczej - ogólem 
 ...... ....... ...... ...................................ml 


w tym: 

2- kondygnacji o wysokości od 1,40 do 2,20 m (zaliczyć 50% powierzchni) ................. "",.. " ........................... m


2- kondygnacji o wysokości powytej 2,20 m ....... ..................................... .........m


.3. zajęte na prowadzenie dział.lności gospodarczej w zakresie obrotu 23. 

kwalifikowanym m.teriałem siewnym - -ogólem 


2 .... ............. ..... ...................... .........m

w tym: 

- kondygnacji o wysokości od 1,40 do 2,20 m (zaliczyć 50% powierzchni) ...... """ .. ".,..,.,.,....... , ... " ... ............ m 2 


l _kondygnacj i o wysokości powyżej 2 20 m ..... ....... .... ........................ ...... , ......m

4. związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu 24. 


przepisów o dzi.łalności leczniczej, zajętych przez podmioty udziel.jące 

2tych świadczeń - ogólem ......... , ..... .............. ... ,.,..... , ..... " "" .m


w tym: 

- kondygnacji o wysokości od 1,40 do 2,20 m (za liczyć 50% powierzchni) .... ", ...... , .. . .. . . , ... ... . " . . "" .,., .. , ...... ",.fil 


- kondygnacji o wysokości powytej 2,20 m .... , .... ,."". ,.",... , ..,." ... , ....... ".,.... .",m1 


5. pozostałych ogółem, w tym zajęte na prow.dzenie 

odpłatnej statutowej działałności potytku publicznego 
 25 . 

2przez org.nizacje potytku publicznego - ogólem ..... " ............ "., .,..... ,., ............ , ...... . m
 

w tym: 

- kondygn.cji o wysokości od 1,40 do 2,20 m (zaliczyć 50% powierzchni) ............ .. , ......... " ........ ...... , ............ m2 


2 _kondygnacji o wysokości powytej 2,20 m .... ........ ................ , ..... . , ........... ... .. ,m


E.3 BUDOWLE 
1. budowle lub ich części związane z prowadzeniem działalności gospodarczej 26. 


(wartość określona na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3-7 ustawy 

.... , ..... .. , ..... , ..... .... ....... .......... ........ . zl
o podatkach i opłatach lokalnych) 
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F. INFORMACJA O PRZEDMlOTACH ZWOLNlONYCH 
(podać powierzchnię bądź wartość budowli - przedmiotów zwolnionych oraz przepis prawa z jakiego tytułu występuje 
zwolnienie) 

G. OSWIADCZENIE I PODPIS SKLADAJĄCEGO I OSOBY REPREZENTUJĄCEJ SKLADAJĄCEGO 
Oświadczam, te są mi znane przepisy Kodeksu karnego skarbowego o odpowiedzialności za podanie danych 
niez20dnyeh z rzeczywistością. 

27. Imię 28. Nazwisko 

30. Podpis (pieczęć) podatnika I osoby reprezentującej 
składającego 

29. Data wypełnienia (dzień - miesiąc - rok) 

G. ADNOTACJE ORGANU PODATKOWEGO 
31. Uwagi organu podatkowego 

32. Data i podpis przyjmującego formularz 
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Uzasadnienie 

DO UCHWALY NR XLl27312014 

RADY MIEJSKIEJ W MAKOWIE MAZOWIECKIM 

z dnia 30 stycznia 2014 r. 

w sprawie określenia wzoru formularzy deklaracji na podatek od nieruchomości oraz wzoru 
informacji w sprawie podatku od nieruchomości 

Zgodnie z art. 6 ust. 13 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych rady gminy 
zostały zobowiązane do określenia wzorów fonnularzy zawierających dane dotyczące podmiotu i przedmiotu 
opodatkowania, niezbędne do wymiaru i poboru podatku od nieruchomości. 

Dotychczasowe wzór fonnularzy, o których mowa w § I i 2 uchwały, określała Uchwała Nr XlIl/84120 II 
Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim z dnia I grudnia 20 II r. w sprawie okreś lenia wzoru fonnularzy 
deklaracji na podatek od nieruchomości oraz wzoru infonnacji w sprawie podatku od nieruchomości (Dz. Urz. 
Woj. Mazowieckiego z 2011 r. Nr 233, poz. 7694) zmieniona uchwałą Nr XXXIX/256/2013 z dnia 30 grudnia 
2013 r. (Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego z 20 14 r. poz. 148). 

Potrzeba uchwalenia nowych wzorÓw infonnacji i deklaracji na podatek od nieruchomości wynika 
z konieczności dostosowania ich do obowiązujących przepisów prawa. 

W związku z powyższym przedkładam Wysokiej Radzie niniejszy projekt uchwały . 

Buru1~JASTA 
mgr J~"U.!l Jall\ owski 
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