
UCHWAŁA NR XI/82/2015
RADY GMINY CHYBIE

z dnia 24 listopada 2015 r.

w sprawie określenia wzorów deklaracji i informacji w sprawach podatkowych

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art.40 ust. 1, art. 41 ust. 1, art.42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515 z późn. zm.), art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. 
o ogłoszeniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2015 r. poz. 1484 z późn. 
zm.), art.6 ust. 1 pkt 13 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych(1) ( Dz. U. z 2014 r. 
poz. 849, z późn. zm.), art. 6a ust. 11 ustawy z dnia 15 listopada 1984r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 
1381 z późn. zm) oraz art. 6 ust. 9 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz. U. z 2013 r. 
poz. 465 z późn. zm.) Rada Gminy Chybie

u c h w a l a:

§ 1. Wzór formularza deklaracji w sprawie podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego – 
załącznik nr 1 do uchwały.

§ 2. Wzór formularza informacji w sprawie podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego – 
załącznik nr 2 do uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Chybie.

§ 4. Uchyla się uchwałę nr X/69/2015 Rady Gminy Chybie z dnia 20 października 2015 r. w sprawie 
określenia wzorów deklaracji i informacji w sprawach podatkowych.

§ 5. 1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego;

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 r.

 

 

Przewodniczący Rady Gminy Chybie

Mirosław Wardas

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 30 listopada 2015 r.

Poz. 6040



Załącznik Nr  1 
do Uchwały Rady Gminy Chybie 

Nr XI/82/2015 z dnia 24 listopada 2015r. 

DEK-NRL 

Składający Formularz przeznaczony dla: 

 osób prawnych, jednostek organizacyjnych oraz spółek nie mających osobowości prawnej, będących właścicielami  nieruchomości lub 
obiektów budowlanych, gruntów, lasów; posiadaczami samoistnymi nieruchomości lub obiektów budowlanych, gruntów, lasów; 
użytkownikami wieczystymi gruntów, lasów; posiadaczami nieruchomości lub ich części albo obiektów budowlanych lub ich części, 
gruntów, lasów, stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego; 

 osób fizycznych będących współwłaścicielami lub współposiadaczami z osobami prawnymi, bądź z innymi jednostkami organizacyjnymi 
nieposiadającymi osobowości prawnej lub z spółkami nieposiadającymi osobowości prawnej, z wyjątkiem osób tworzących wspólnotę 
mieszkaniową. 

Podstawy prawne Ustawa z dnia 12.01.1991r. o podatkach i opłatach lokalnych1) (Dz.U. z 2014r., poz. 849 z późn. zm.) 
Ustawa z dnia 15.11.1984r. o podatku rolnym (Dz.U. z 2013r., poz. 1381 z późn. zm.) 
Ustawa z dnia 30.10.2002r. o podatku leśnym (Dz.U. z 2013r., poz. 465 z późn. zm.) 

Termin składania  do 15 stycznia każdego roku podatkowego – dotyczy podatku rolnego i leśnego; 

 do 31 stycznia każdego roku podatkowego – dotyczy podatku od nieruchomości; 

 w terminie 14 dni od zaistnienia okoliczności mających wpływ na powstanie, bądź wygaśnięcie obowiązku podatkowego lub zaistnienia 
zdarzeń mających wpływ na wysokość podatku. 

Organ podatkowy Organ podatkowy gminy właściwy ze względu na miejsce  położenia przedmiotu opodatkowania -  Wójt Gminy Chybie 

A. MIEJSCE SKŁADANIA DEKLARACJI 

Urząd Gminy w Chybiu 
ul. Bielska 78 

43-520 Chybie 

B. OKOLICZNOŚCI POWODUJĄCE KONIECZNOŚĆ ZŁOŻENIA LUB ZMIANY DEKLARACJI 

B.1 RODZAJ DEKLARACJI 

1. Deklaracja roczna 2. Korekta deklaracji

Stan obowiązywania na dzień  
(dzień-miesiąc-rok) 

- - 
Stan obowiązywania na dzień  
(dzień-miesiąc-rok) 

- - 

B.2 UZASADNIENIE PRZYCZYNY KOREKTY (Podatnik ma obowiązek złożenia wraz z korektą deklaracji pisemnego uzasadnienia przyczyny 
korekty - art. 81 ustawy Ordynacja podatkowa) 

C. DANE IDENTYFIKACYJNE 

C.1 DANE PODATNIKA / PODATNIKÓW 

Rodzaj własności, posiadania 

1.właściciel 2.współwłaściciel 3.posiadacz samoistny 4. współposiadacz 
samoistny 

5. użytkownik wieczysty 6. współużytkownik
 wieczysty 

7. posiadacz zależny
(np.: dzierżawca, najemca) 

8. współposiadacz zależny
(np.: dzierżawca, najemca) 

C.2 Dane identyfikacyjne osoby prawnej / jednostki organizacyjnej / spółki nie mającej osobowości prawnej 
Nazwa pełna 

Nazwa skrócona NIP REGON 

Klasa PKD lub EKD Kraj Województwo Powiat 

Gmina Miejscowość Ulica Nr domu / Nr lokalu 

Kod pocztowy Poczta Tel./faks/e-mail Urząd skarbowy 

DEKLARACJA W SPRAWIE PODATKU 

OD NIERUCHOMOŚCI ROLNEGO LEŚNEGO 

NA ROK 
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C.3 Dane identyfikacyjne osoby fizycznej 
Nazwisko Imię PESEL NIP 

Imię ojca / Imię matki Kraj Województwo Powiat 

Gmina Miejscowość Ulica Nr domu / Nr lokalu 

Kod pocztowy Poczta Tel./faks/e-mail Urząd skarbowy 

Dane identyfikacyjne (współmałżonka) 
Nazwisko Imię PESEL NIP 

Imię ojca / Imię matki Kraj Województwo Powiat 

Gmina Miejscowość Ulica Nr domu / Nr lokalu 

Kod pocztowy Poczta Tel./faks/e-mail Urząd skarbowy 

C.4 DANE PEŁNOMOCNIKA (należy przedłożyć aktualne pełnomocnictwo) 
Nazwisko Imię PESEL NIP 

Imię ojca / Imię matki Kraj Województwo Powiat 

Gmina Miejscowość Ulica Nr domu / Nr lokalu 

Kod pocztowy Poczta Tel./faks/e-mail Urząd skarbowy 

C.5 ADRES DO KORESPONDENCJI (wypełniany tylko jeżeli inny niż podany w pkt C.2 lub C.3) 
Nazwa pełna / Nazwisko, Imię Miejscowość Ulica 

Nr domu / Nr lokalu Kod pocztowy Poczta Tel./faks/e-mail 

C.6 DANE PRZEDMIOTU OPODATKOWANIA 
Numer KW Nr działki Rodzaj podatku 

OD NIERUCHOMOŚCI ROLNY LEŚNY 

Kod pocztowy Miejscowość Ulica Nr domu / Nr lokalu 

Numer KW Nr działki Rodzaj podatku 

OD NIERUCHOMOŚCI ROLNY LEŚNY 

Kod pocztowy Miejscowość Ulica Nr domu / Nr lokalu 

Numer KW Nr działki Rodzaj podatku 

OD NIERUCHOMOŚCI ROLNY LEŚNY 

Kod pocztowy Miejscowość Ulica Nr domu / Nr lokalu 
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PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI 

D. DANE DOTYCZĄCE PRZEDMIOTÓW OPODATKOWANIA (z wyjątkiem zwolnionych) 

D.1 POWIERZCHNIA GRUNTÓW 

Rodzaj gruntów 
Podstawa 

opodatkowania 
Stawka podatku Kwota podatku 

związane z prowadzeniem działalności gospodarczej bez 
względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i 
budynków 

m2 zł gr zł gr 

pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami 
powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych 

ha zł gr zł gr 

pozostałe grunty, w tym: zajęte na prowadzenie odpłatnej 
statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje 
pożytku publicznego 

m2 zł gr zł gr 

niezabudowane objęte obszarem rewitalizacji, o którym mowa 
w ustawie z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji, i 
położone na terenach, dla których miejscowy plan 
zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie 
pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o 
przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje 
zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w 
odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie 
nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa 
budowlanego 

m2 zł gr zł gr 

D.2 POWIERZCHNIA UŻYTKOWA BUDYNKÓW LUB ICH CZĘŚCI 

Do powierzchni użytkowej budynku lub jego części należy zaliczyć powierzchnię mierzoną po wewnętrznej długości ścian na wszystkich kondygnacjach z 
wyjątkiem powierzchni klatek schodowych oraz szybów dźwigowych. Za kondygnację uważa się również garaże podziemne, piwnice, sutereny i poddasza 
użytkowe. W przypadku kondygnacji o wysokości od 1,40m do 2,20m zaliczyć 50% powierzchni, natomiast jeżeli wysokość jest mniejsza niż 1,40 m 
powierzchnię tę pomija się. 

Rodzaj powierzchni użytkowej 
Podstawa 

opodatkowania 
Stawka podatku Kwota podatku 

mieszkalna (w tym: garaże podziemne, piwnice, sutereny, 
poddasza użytkowe) – ogółem, w tym: 

m2 zł gr zł gr

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

m2 

- kondygnacji powyżej 2,20 m 
m2 

związana z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od 
budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie 
działalności gospodarczej – ogółem, w tym: 

m2 zł gr zł gr

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

m2 

- kondygnacji powyżej 2,20 m 
m2 

zajęta na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie 
obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym – ogółem, w tym: 

m2 zł gr zł gr

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

m2 

- kondygnacji powyżej 2,20 m 
m2 

związana z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu 
przepisów o działalności leczniczej, zajęta przez podmioty 
udzielające tych świadczeń – ogółem, w tym: 

m2 zł gr zł gr

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

m2 

- kondygnacji powyżej 2,20 m 
m2 

pozostałe , w tym zajęte na prowadzenie odpłatnej statutowej 
działalności pożytku publicznego przez organizacje  pożytku 
publicznego (np. garaże wolnostojące, budynki gospodarcze, 
itp.) – ogółem, w tym: 

m2 zł gr zł gr

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

m2 

- kondygnacji powyżej 2,20 m 
m2 
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D.3 BUDOWLE 

Rodzaj powierzchni użytkowej Wartość Stawka Kwota podatku 

budowle - od ich wartości określonej w art. 4 ust. 1 pkt 3  
i ust. 3 – 7 (Dz.U. z 2014r., poz. 849 z późn. zm.) 

zł gr 2 % zł gr 

E. ZWOLNIENIA OD PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI 

E.1 ZWOLNIENIA USTAWOWE 

Tytuł prawny zwolnienia 
Grunty 

[m2] 
Budynki 

[m2] 
Budowle 

[zł] 

RAZEM zwolnienia 

E.2 ZWOLNIENIA WYNIKAJĄCE Z UCHWAŁ RADY GMINY (Art. 7 ust. 3 - pozostałe zwolnienia) 
Podstawa opodatkowania 

Tytuł prawny zwolnienia 
Grunty 

[m2] 
Budynki 

[m2] 
Budowle 

[zł] 
Stawka 

Kwota 
zwolnienia 

F. ŁĄCZNA KWOTA PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI (bez zwolnień) 

Łączna kwota podatku (suma kwot z części D.1, D.2, D.3, po zaokrągleniu do pełnych złotych) zł 

Kwota proporcjonalnych miesięcznych rat (art. 6, ust. 9, pkt 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych), z wyjątkiem pierwszej 
raty, która jest wyrównawczą. Kwotę każdej miesięcznej raty należy zaokrąglić do pełnych złotych (zgodnie z art. 63 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – 
Ordynacja podatkowa). 

W przypadku gdy kwota podatku nie przekracza 100 zł podatek jest płatny jednorazowo w terminie płatności pierwszej raty (zgodnie z art. 6 ust. 11a 
ustawy z dnia 12.01.1991r. o podatkach i opłatach lokalnych1 - Dz.U. z 2014r., poz. 849 z późn. zm.). 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 
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PODATEK ROLNY 

G. DANE DOTYCZĄCE PRZEDMIOTU OPODATKOWANIA (włącznie ze zwolnionymi) 

GRUNTY NIESTANOWIĄCE 
GOSPODARSTW ROLNYCH 

(poniżej 1 ha) 
GRUNTY GOSPODARSTW ROLNYCH (powyżej 1 ha) 

Powierzchnia w hektarach 
fizycznych 

Powierzchnia w hektarach 
fizycznych 

Przelicznik 
Liczba hektarów 
przeliczeniowych 

GRUNTY ORNE (R) 

I 1,80 

II 1,65 

IIIa 1,50 

IIIb 1,25 

IVa 1,00 

IVb 0,75 

V 0,30 

VI, VIz 0,15 

SADY (S) 

I 1,80 

II 1,65 

III 1,50 

IIIa 1,50 

IIIb 1,25 

IV 1,00 

IVa 1,00 

IVb 0,75 

V 0,30 

VI, VIz 0,15 

ŁĄKI (Ł) 

I 1,60 

II 1,35 

III 1,15 

IV 0,70 

V 0,20 

VI, VIz 0,15 

PASTWISKA (Ps) 

I 1,60 

II 1,35 

III 1,15 

IV 0,70 

V 0,20 

VI, VIz 0,15 

GRUNTY ROLNE ZABUDOWANE - grunty orne (B-R),  
(B-Ł, B-Ps) 

grunty 
orne 

łąki i 
pastwiska 

I 

1,00 1,00 

II 

III 

IIIa 

IIIb 

IV 

IVa 

IVb 

V 

VI, VIz 

GRUNTY ROLNE ZABUDOWANE (B-R) 1,00 

GRUNTY POD STAWAMI ZARYBIONYMI 
 - łososiem, trocią, głowacicą, palią i pstrągiem (Wsr) 

1,00 

GRUNTY POD STAWAMI ZARYBIONYMI 
 - inne gatunki ryb (Wsr) 

0,20 

GRUNTY POD STAWAMI NIEZARYBIONYMI (Wsr) 0,20 

GRUNTY ZADRZEWIONE I ZAKRZEWIONE 
POŁOŻONE NA UŻYTKACH ROLNYCH (Lz-R, Lz-Ł, Lz-
Ps) 

grunty 
orne 

łąki i 
pastwiska 

I 
0,20 0,20 II 

III 

IIIa 
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IIIb 

IV 

IVa 

IVb 

V 

VI, VIz 

ROWY (W) 0,20 

RAZEM  

GRUNTY NIESTANOWIĄCE GOSPODARSTW 

ROLNYCH (poniżej 1 ha) 

Powierzchnia w hektarach 
fizycznych 

RAZEM 

GRUNTY GOSPODARSTW ROLNYCH  

(powyżej 1 ha) 

Powierzchnia w hektarach 
fizycznych 

Liczba hektarów 
przeliczeniowych 

H. ZWOLNIENIA OD PODATKU ROLNEGO (wpisać sumę z odpowiednich pozycji ujętych w części G formularza) 

Tytuł prawny zwolnienia 
Powierzchnia w hektarach 

fizycznych 

ha 

ha 

ha 

RAZEM zwolnienia ha 

I. ŁĄCZNA KWOTA PODATKU ROLNEGO 

I.1 GRUNTY NIESTANOWIĄCE GOSPODARSTW ROLNYCH (poniżej 1 ha) 
Powierzchnia w hektarach fizycznych podlegająca 

opodatkowaniu (G-H) 
Stawka z 1 ha fizycznego (zł) Kwota podatku (zaokrąglona do pełnych złotych) 

I.2 GRUNTY GOSPODARSTW ROLNYCH (powyżej 1 ha) 
Powierzchnia w hektarach 

fizycznych podlegająca 
opodatkowaniu (G-H) 

Liczba hektarów przeliczeniowych Stawka z 1 ha przeliczeniowego 
(zł) 

Kwota podatku (zaokrąglona do 
pełnych złotych) 

W przypadku gdy kwota podatku nie przekracza 100 zł podatek jest płatny jednorazowo w terminie płatności pierwszej raty (zgodnie z art. 6a ust. 10a 
ustawy z dnia 15.11.1984r. o podatku rolnym - Dz.U. z 2013r., poz. 1381 z późn. zm.) 
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PODATEK LEŚNY 

J. DANE DOTYCZĄCE PRZEDMIOTU OPODATKOWANIA (z wyjątkiem zwolnionych) 

Rodzaj lasu 
Powierzchnia w 

hektarach fizycznych 
Stawka 
podatku 

Kwota podatku 

Lasy  ha zł gr 

Lasy wchodzące w skład rezerwatów przyrody ha zł gr

Lasy wchodzące w skład parków narodowych ha zł gr

RAZEM ha zł gr 

K. ZWOLNIENIA OD PODATKU LEŚNEGO 

Tytuł prawny zwolnienia 
Powierzchnia w hektarach 

fizycznych 

ha 

ha 

ha 

RAZEM zwolnienia ha 

L. ŁĄCZNA KWOTA PODATKU LEŚNEGO 

Łączna kwota podatku (suma kwot z części J, po zaokrągleniu do pełnych złotych) zł 

W przypadku gdy kwota podatku nie przekracza 100 zł podatek jest płatny jednorazowo w terminie płatności pierwszej raty (zgodnie z art. 6 ust. 7a 
ustawy z dnia 30.10.2002r. o podatku leśnym - Dz.U. z 2013r., poz. 465 z późn. zm.) 

M. PODPIS SKŁADAJĄCEGO/OSOBY REPREZENTUJĄCEJ 

Nazwisko Imię 

Data wypełnienia (dzień-miesiąc-rok) 
- - 

Czytelny podpis składającego / osoby reprezentującej składającego 

N. ADNOTACJE ORGANU PODATKOWEGO 
Uwagi organu podatkowego 

Data wpływu do organu podatkowego 

(dzień-miesiąc-rok) - - 
Podpis przyjmującego formularz 

Pouczenie: na podstawie art. 3a Ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji(1) (Dz.U.2014.1619 z późn. zm.)  

niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego.
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 Załącznik Nr  2 
do Uchwały Rady Gminy Chybie 

Nr XI/82/2015 z dnia 24 listopada 2015r. 

INF-NRL 

Składający Formularz przeznaczony dla osób fizycznych będących: 
- właścicielami nieruchomości lub obiektów budowlanych, posiadaczami samoistnymi nieruchomości lub obiektów budowlanych, 
użytkownikami wieczystymi gruntów, posiadaczami nieruchomości lub ich części albo obiektów budowlanych  lub ich części, stanowiących 
własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego; 
- właścicielami gruntów, posiadaczami samoistnymi gruntów, użytkownikami wieczystymi gruntów, posiadaczami gruntów stanowiących 
własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego; 
- właścicielami lasów, posiadaczami samoistnymi lasów, użytkownikami wieczystymi lasów, posiadaczami lasów stanowiących własność 
Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego. 

Podstawy prawne Ustawa z dnia 12.01.1991r. o podatkach i opłatach lokalnych1) (Dz.U. z 2014r., poz. 849 z późn. zm.) 
Ustawa z dnia 15.11.1984r. o podatku rolnym (Dz.U. z 2013r., poz. 1381 z późn. zm.) 
Ustawa z dnia 30.10.2002r. o podatku leśnym (Dz.U. z 2013r., poz. 465 z późn. zm.) 

Termin składania 14 dni od daty zaistnienia okoliczności mających wpływ na powstanie (wygaśnięcie) obowiązku podatkowego lub wysokość opodatkowania. 

Organ podatkowy Organ podatkowy gminy właściwy ze względu na miejsce położenia przedmiotu opodatkowania  -  Wójt Gminy Chybie 

A. MIEJSCE SKŁADANIA INFORMACJI 

Urząd Gminy w Chybiu 
ul. Bielska 78 

43-520 Chybie 

B. OKOLICZNOŚCI POWODUJĄCE KONIECZNOŚĆ ZŁOŻENIA LUB ZMIANY INFORMACJI 

B.1 RODZAJ INFORMACJI 

1. Informacja składana po raz pierwszy 2. Korekta informacji

Stan obowiązywania na dzień  
(dzień-miesiąc-rok) - - 

Stan obowiązywania na dzień  
(dzień-miesiąc-rok) 

- - 

B.2 UZASADNIENIE PRZYCZYNY KOREKTY (Podatnik ma obowiązek złożenia wraz z korektą informacji pisemnego uzasadnienia przyczyny 
korekty - art. 81 ustawy Ordynacja podatkowa) 

C. DANE IDENTYFIKACYJNE 

C.1 DANE PODATNIKA / PODATNIKÓW 

Rodzaj własności, posiadania 

1.właściciel 2.współwłaściciel 3.posiadacz samoistny 4. współposiadacz 
samoistny 

5. użytkownik wieczysty 6. współużytkownik
 wieczysty 

7. posiadacz zależny
(np.: dzierżawca, najemca) 

8. współposiadacz zależny
(np.: dzierżawca, najemca) 

Dane osobowe 
Nazwisko Imię PESEL NIP* 

Imię ojca / Imię matki Kraj Województwo Powiat 

Gmina Miejscowość Ulica Nr domu / Nr lok
lu 

Kod pocztowy Poczta Tel./faks/e-mail Urząd skarbowy 

* NIP - dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą

INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU 

OD NIERUCHOMOŚCI ROLNEGO LEŚNEGO 

NA ROK 
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Dane osobowe (współmałżonka) 
Nazwisko Imię PESEL NIP* 

Imię ojca / Imię matki Kraj Województwo Powiat 

Gmina Miejscowość Ulica Nr domu / Nr lokalu 

Kod pocztowy Poczta Tel./faks/e-mail Urząd skarbowy 

C.2 DANE PEŁNOMOCNIKA (należy przedłożyć aktualne pełnomocnictwo) 
Nazwisko Imię PESEL NIP* 

Imię ojca / Imię matki Kraj Województwo Powiat 

Gmina Miejscowość Ulica Nr domu / Nr lokalu 

Kod pocztowy Poczta Tel./faks/e-mail Urząd skarbowy 

C.3 ADRES DO KORESPONDENCJI (wypełniany tylko jeżeli inny niż podany w pkt C.1 lub C.2) 
Nazwisko Imię Miejscowość Ulica 

Nr domu / Nr lokalu Kod pocztowy Poczta Tel./faks/e-mail 

C.4 DANE PRZEDMIOTU OPODATKOWANIA 
Numer KW Nr działki Rodzaj podatku 

OD NIERUCHOMOŚCI ROLNY LEŚNY 

Kod pocztowy Miejscowość Ulica Nr domu / Nr lokalu 

Numer KW Nr działki Rodzaj podatku 

OD NIERUCHOMOŚCI ROLNY LEŚNY 

Kod pocztowy Miejscowość Ulica Nr domu
/ Nr lo
alu 

Numer KW Nr działki Rodzaj podatku 

OD NIERUCHOMOŚCI ROLNY LEŚNY 

Kod pocztowy Miejscowość Ulica Nr domu / Nr lokalu 

PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI 

D. DANE DOTYCZĄCE PRZEDMIOTÓW OPODATKOWANIA (z wyjątkiem zwolnionych) 

D.1 POWIERZCHNIA GRUNTÓW 

Rodzaj gruntów Powierzchnia 

związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji 
gruntów i budynków  

m2 

pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników 
sztucznych 

ha 

pozostałe grunty, w tym: zajęte na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez 
organizacje pożytku publicznego 

m2 

niezabudowane objęte obszarem rewitalizacji, o którym mowa w ustawie z dnia 9 października 2015 r. o 
rewitalizacji, i położone na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje 
przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym 
wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął 
okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego 

m2 

D.2 POWIERZCHNIA UŻYTKOWA BUDYNKÓW LUB ICH CZĘŚCI 

Do powierzchni użytkowej budynku lub jego części należy zaliczyć powierzchnię mierzoną po wewnętrznej długości ścian na wszystkich 

kondygnacjach, z wyjątkiem powierzchni klatek schodowych oraz szybów dźwigowych. Za kondygnację uważa się również garaże 

podziemne, piwnice, sutereny i poddasza użytkowe.  

W przypadku kondygnacji o wysokości od 1,40m do 2,20m zaliczyć 50% powierzchni, natomiast jeżeli wysokość jest mniejsza niż 1,40m 

powierzchnię tą pomija się. 
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Powierzchnia 

mieszkalnych – ogółem,  
w tym:      

m2 

- kondygnacji o wysokości od 1,40 do 2,20 m (zaliczyć 50% powierzchni) m2 

- kondygnacji powyżej 2,20 m m2 

związanych  z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na 
prowadzenie działalności gospodarczej – ogółem, w tym: 

m2 

- kondygnacji o wysokości od 1,40 do 2,20 m (zaliczyć 50% powierzchni) m2 

- kondygnacji powyżej 2,20 m m2 

zajęta na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym – 
ogółem, w tym: 

m2 

- kondygnacji o wysokości od 1,40 do 2,20 m (zaliczyć 50% powierzchni) m2 

- kondygnacji powyżej 2,20 m m2 

związana z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajęta przez 
podmioty udzielające tych świadczeń – ogółem, w tym: 

m2 

- kondygnacji o wysokości od 1,40 do 2,20 m (zaliczyć 50% powierzchni) m2 

- kondygnacji powyżej 2,20 m m2 

pozostałe , w tym zajęte na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje  
pożytku publicznego (np. garaże wolnostojące, budynki gospodarcze, itp.) – ogółem, w tym: 

m2 

- kondygnacji o wysokości od 1,40 do 2,20 m (zaliczyć 50% powierzchni) m2 

- kondygnacji powyżej 2,20 m m2 

D.3 BUDOWLE 

Rodzaj powierzchni użytkowej Wartość 

budowle - od ich wartości określonej w art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3–7  (Dz.U. z 2014r., poz. 849 z późn. zm.) zł gr 

E. ZWOLNIENIA OD PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI 

Tytuł prawny zwolnienia 
Powierzchnia [m2] 
lub budowle [zł] 

RAZEM zwolnienia: 

PODATEK ROLNY 

F. DANE DOTYCZĄCE PRZEDMIOTU OPODATKOWANIA (włącznie ze zwolnionymi) 

Powierzchnia w hektarach 
fizycznych [ha] 

GRUNTY ORNE (R) 

I 

II 

IIIa 

IIIb 

IVa 

IVb 

V 

VI, VIz 

SADY (S) 

I 

II 

III 

IIIa 

IIIb 

IV 

IVa 

IVb 

V 

VI, VIz 

ŁĄKI (Ł) 

I 

II 

III 
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IV 

V 

VI, VIz 

PASTWISKA (Ps) 

I 

II 

III 

IV 

V 

VI, VIz 

GRUNTY ROLNE ZABUDOWANE - grunty orne (B-r),(B-Ł, B-Ps) 

I 

II 

III 

IIIa 

IIIb 

IV 

IVa 

IVb 

V 

VI, VIz 

GRUNTY ROLNE ZABUDOWANE (B-r) 

GRUNTY POD STAWAMI ZARYBIONYMI  - łososiem, trocią, głowacicą, palią i pstrągiem (Wsr) 

GRUNTY POD STAWAMI ZARYBIONYMI  - inne gatunki ryb (Wsr) 

GRUNTY POD STAWAMI NIEZARYBIONYMI (Wsr) 

GRUNTY ZADRZEWIONE I ZAKRZEWIONE POŁOŻONE NA UŻYTKACH ROLNYCH (Lz-R, Lz-Ł, Lz-Ps) 

I 

II 

III 

IIIa 

IIIb 

IV 

IVa 

IVb 

V 

VI, VIz 

ROWY (W) 

RAZEM powierzchnia w hektarach fizycznych [ha] 

G. ZWOLNIENIA OD PODATKU ROLNEGO 

Tytuł prawny zwolnienia 
Powierzchnia w hektarach 

fizycznych 

ha 

ha 

ha 

RAZEM zwolnienia ha 

H. OGÓŁEM POWIERZCHNIA GRUNTÓW PODLEGAJĄCYCH OPODATKOWANIU (F - G) 

ha 
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PODATEK LEŚNY 

I. DANE DOTYCZĄCE PRZEDMIOTU OPODATKOWANIA (z wyjątkiem zwolnionych) 

Rodzaj lasu 
Powierzchnia w hektarach 

fizycznych 

Lasy  ha 

Lasy wchodzące w skład rezerwatów przyrody ha 

Lasy wchodzące w skład parków narodowych ha 

RAZEM ha 

J. ZWOLNIENIA OD PODATKU LEŚNEGO 

Tytuł prawny zwolnienia 
Powierzchnia w hektarach 

fizycznych 

ha 

ha 

ha 

RAZEM zwolnienia ha 

K. PODPIS SKŁADAJĄCEGO/OSOBY REPREZENTUJĄCEJ 

Nazwisko Imię 

Data wypełnienia (dzień-miesiąc-rok) 
- - 

Czytelny podpis składającego / osoby reprezentującej składającego 

L. ADNOTACJE ORGANU PODATKOWEGO 
Uwagi organu podatkowego 

Data wpływu do organu podatkowego 

(dzień-miesiąc-rok) - - 
Podpis przyjmującego formularz 
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