UCHWALA NR VIII/43/15
RADY MIAST A LUBARTÓW
z dnia 23 czerwca 20 l 5 r.

w sprawie zmiany uchwały Nr XIV/I07/07 Rady Miasta Lubartów z dnia 30 października 2007 roku
w sprawie określenia wzorów informacji i deklaracji podatkowych w zakresie podatku od nieruchomości,
rolnego i leśnego.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2013r.,
poz. 594 z późno zm.), art. 6 ust. 13 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach
i opłatach lokalnych (t.j.
Dz. U. z 2014r., poz. 849 z późno zm.) Rada Miasta uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XIV/l07/07 Rady Miasta Lubartów z dnia 30 października 2007 roku w sprawie określenia
wzorów
informacji
i deklaracji
podatkowych
w zakresie
podatku
od nieruchomości,
rolnego
i leśnego
(Dz. Urz. Woj. Lube!' z 2007r., Nr 194, poz. 3269 z późno zm.) wprowadza się następującą zmianę:
l) załącznik Nr 4, o którym mowa w § l ust. 4 uchwały otrzymuje

brzmienie

określone

w załączniku

do niniejszej

uchwały.
2) pozostała treść uchwały nie ulega zmianie.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi

Miasta.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku

Urzędowym

Województwa

Lubelskiego.
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załącznik do Uchwały Nr VIII/43115Rady Miasta Lubartów z dnia 23 czerwca 2015 roku
zmieniający załącznik Nr 4 Uchwały Nr XIV/107/07Rady Miasta lubartów z dnia 30 pażdzternlka 2007 roku.
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2. Nr dokutnl!Dtu

l. Numer Identyfikacji Podatkowej podatnika

ZN-1/B
DANE O ZWOLNIENIACH PODATKOWYCH
W PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI
A. PRZEZNACZENIE

FORMULARZA

J. Nlnlejs.y fonnul~rz st anowi zal~clnlk do (zaznaczyć •• aścIwy kwadrat):

O l.
B. DANE PODATNII<A
• _ dotyczy codatnlka

deklaracji

nlebędaceąo

O 2. informacji

DN-l

•• - dotyczy

osoba fizyczną

IN-l

podatnika

będąceq a osoba fizyczna

B.1. DANE IDENTYFIKACYJNE
.t. Rodzaj podatnika (zaznaczyć••••••
aściwykwadrat).

O
S.

t osoba

O2

fizyczna

Nazwapetna '

I

osoba prawna

O 3. jednostkaorganizacyjna.w tym sp6tka,nieposiadającaoscoowcśc

Nazwisko ••

6. Nazwaskrćccna"

I

Pierwsze Imię, drugie Imię -

j8.

7, Identyfikator REGON

C. DANE DOTYCZĄCE ZWOLNIE'llI PODATKOWYCH
Tytuł

prawny

zwolnienia

Art.7 uet.t pkt 1 - budowlę wchodzące w skład Infrastruktury
koleJoweJ.w rozumieniu przepisów o tnlOsporcle kolejowym
oraz zajęte pod n'e grunty, Jeitll:
a} z.arz~dc.lnfrastruktury Jestobowiązany do Jej
udostępniani. licencjonowanym przewotnlkom kolejowym,
lub
b} są przeznaczone wyłącznie do przewozu osÓb,
~konywanego przu przewotnlka kolejowego, który
wnocześnle za~dUi ~ Infrastrukturą bu udostępniania
JejInnym przewo!n kom, ub
c) tworz~ linie kolejowe o uerokoścl torów większej nit
1435 mm.

Grunty
POWierzchnia

Numer PESEL •.•

WYNIKAJĄCYCH
2

Z USTAWY

Budynki

lub ich części

.

"uMkowa'wm

wm

Budowle
wartość w zl

2
tO.

s,

II.

J:!~'!:~~=I~~~~

n.

U.

IS.

t6 .

~7k~~~~~~~ic~u~~~~~~'toe
właanołcl lub prawa utytkowanla w~stego
- nie dłuieJ
jednak nli przez 3 lata od płerwazego dnia m1esląca
~:'=l~~~':wm~::~~Z;rzą~~.,'I~~~~c~ta:;:n,!
IIkwlda~. linII lub Ich odcln~ów. wydane w trybie przewI9zJanym
w~
uch o transporcie kolejowym - z wyjątkiem zajętych na
dl ałalnMć Inn~ n:~:lałah"lośt, o której mowa w przepisach
o transporcie ko Ja m
Art.7 uet.t pkt 3 - budynki, budowle I ujęte pod nie grunty na
obszarza częłcllotnlczych lotnisk uiytku publlczn.go

...

17.

Art.7 u.l1 pkt. - budynki gospodarcze lub Ich części:
a) ałużące dzlałalnoścl'dnej lub rybackiej,
bl ~~~~~r.n:zrar;;~~:~lgr~1~:rtw

rolnych, _łul~c.

e} zajęte n. prowadzenie działów specjalnych produkcji rolnej
-~~a~l1
t!.!~~I:ru~~:O·~to~~~~2~~r:c
.~t~~~wnej
dzl.łaJno'el wjród dzjecl I młodziety w zakresie of,wlaty,

18.

t s,

~7:~~~1~:~~~~~~;~~"
~=~e~eo~Jrr;!,7~i:~

d~u~~~a~~i~·~z:ał:r:~~i
trwale na obozowiska 1bazy

Art.7 usl1 pkt 6 . grunty I budynki wpisane Indywidualnie do
NJeltru
zabytków,
pod
warunkiem
Ich
utrzymania
I kona.rwacJI, zgodnie t przepiumi o ochronie ubytków,
l wvj_tkiem częłeJ zajętych na prowadzenie dzialalnoicl
gospodarczej

la.

11.

Art.7 UIL1 pkt 7 • grunty I budynki we władaniu muzeów
rejestrowanych

12 .

B.

Art.7 u.l1

H.

rs.

pkt 8 _ grunty położone na obszarach objętych

16.

rg~d~~.
śf:!ł~'e

c:rą~n~u~
~~~~.~~o:ł~~~e t3b~:po~~~~~
oll_g.nlu celów z zakresu ochrony przyrody • w parkach
narodowych ora.zw rezerwatach przyrody
Art7 u_li pkt 8a _ będ~c. wł•• notclą Skarbu Pań_twa: grunty
pokryt. wodami Jezior o ciągłym dopływie lub odpływie wód
powierzchniowych oraz grunty ujęte pod sztuczne zbiorniki
wodne

17.

[ZN-1/B",

I

l,

!J
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POlA JASNE WYPEŁNIA POOATNIK

WYPEŁNIAC

NA MASZYNIE

KOMPUTEROWO

LUB RĘCZNIE, OUZVMI, DRUKOWANYMI

li

ERAMI. CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM

19.

Art.7 u.t.i pkt 9 • budowle walów ochronnych, grunty pod walami 18.
ochronnymi I połotone w ml,dzywalach, z wyJątlt1emzajętych na

~~~~'!;~~
••~~~I~~~~~I
~~~:~'ij~.!i;;;!

tnne podmioty ni!
Art.7 ull1
ptct 10 - grunty stanowiące nleu:tytkl, u.tytkl 30.
ekologiczne, grunty zadrzewione ł zakrzewione, z wyjątkfem
zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej

~1-:nk6'.;~fn~~~!h·

'l

Jedenz

19pÓł~~e~n~~=~i~Yfnl~~~;1
~~a:~dn~~~

J 1.

warunków:

OSI"ł9nęll wiek emerytalny,
b '. InwaUdamlZłllezońyml do I

C~,.~~~g:!'!~-:r~1

albo II grupy.
o znacznym lub umlarl<owanym stopnłu

d) lą olobaml całkowicie niezdolnymi do pracy w gospodarstwie
rolnym .lbo niezdolnymi do samodzielnej egzy,tencjl

".

Art.7 ust.t pkt 13 - budyn~,1 I budowle zajęte przez grupę
producentów rolnych wplsanlj
do rejestru tych grup,
wykorzystywane wyłącznie
na
prowadzenie
dzł.łaloołcl
w zakresie sprz&dUy
produktów
lub
grup
produktów
wytworzonych w gospodarstwach czJonków grupy lub w ukresie
okrłŚlontm wart •• usl2 ut't'awy z dnia 16 wrzeł"la 2000r.

J.ł.

JS.

Art.7 ust.1 pkt 14 . nleruchcmcścl
lub Ich częacl zajęte na 36.
prowadunie
nieodpłatnej .tat.utowej dzlłłł~lnołcl
potytku
publicznego przez organizacje potytku publicznego
Art7 ust.2 pkt 1 • uczelnle,twOlnlenle nie dotyczy przedmiotów J9.
opodatkowania zajętych na działalność gospodarczą

37.

38.

Art.7 USt. 2 pkt. 2 - publiczne ł nlopubllczn. Jednostki
organlZlcYJn. objęte systemem oświaty oraz prow.dzące Je
zakresie nleruchomoścl
zaJętych n. dzJałalno e

<2.

rn~~~,~~~!:,~~~~~~~
I~O~t:~IZ~~~~I~!~r~h
oraz o zmianie

40.

-łJ.

~~~row~

44.

47.

46.

Art.7 usl2 pkt 5 - In.tytuły badawcze. l wyjątkiem przedmiotów
opodatkowania zajętych na dzlałalnoić gospodarcz~
Art.7

uIl2

pkt Sa

• przedsiębiorców

O statuale

centrum

::~:C;:~I~

48,

49.

50.

SI.

sr,

~d:~~~~:C;W~~~~ó~·k:on~"!Cha
~::~fn"tic~
Innowacyjnej, w odoleslenlu do przedmiotów opodatkowanIa
ujętych ni cele prowldzonych badań I prac rozwojowych

D. DANE DOTYCZĄCE ZWOLNIEŃ
GMINY

PODATKOWYCH

Tytuł prawny zwolnienia

Grunty
powierzchnia

WYNIKAJĄCYCH

Budynki lub Ich części

wm

pooMem:hnia

Uchwal. Nr Ll1I283Ji4 Rady Miast.
Lubart6w z dnia
30 pa.tdzlemłk. 201. roku w aprawl. wprowadzenia zwolnień
z pOdaOtuod nleruchomołcl w związku z tworzeniem nowych
Inwestycji

SJ.

S4.

Uchwała Nr XXXVlll2J6I09 Rady Miasta Lubartów z dnia
23 listopada 2009 roku w sprawie wprowadzenia zwolnl.ń od
podatku od nieruchomości na terenie Gminy Miasto Lubartów

56.

57.

ZN-1/B,,,

Z UCHWAŁ RADY

~aN3

Budowle
wartość w zl

2

wm
55.

2/2
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