
UCHWAŁA NR XIII/58/2015
RADA GMINY  ŻARNOWIEC

z dnia 30 listopada 2015 r.

w sprawie ustalenia wzorów formularzy dla podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego na terenie 
Gminy Żarnowiec

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: 
Dz. U. z 2015 r. poz. 1515), art. 6 ust. 13 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych 
(tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r. poz. 849, z 2015 r. poz. 528, poz. 699, poz. 774, poz. 1045, poz. 1283), art. 6a 
ust. 11 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 1381, 
z 2014 r. poz. 40, z 2015 r. poz. 1045) oraz art. 6 ust. 9 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym 
(tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 465, z 2015 r. poz. 1045)

Rada Gminy w Żarnowcu
uchwala

§ 1. 1) Wzór informacji o nieruchomościach, obiektach budowlanych, gruntach rolnych i lasach (załącznik 
Nr 1);

2) Wzór deklaracji na podatek od nieruchomości  (załącznik Nr 2);

3) Wzór deklaracji na podatek rolny  (załącznik Nr 3);

4) Wzór deklaracji na podatek leśny  (załącznik Nr 4).

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Żarnowiec.

§ 3. Traci moc Uchwała Nr XII/69/2011 Rady Gminy w Żarnowcu z dnia 24 listopada 2011 r. w sprawie 
ustalenie wzorów deklaracji  informacji na podatek od nieruchomości, na podatek rolny i leśny na terenie 
Gminy Żarnowiec.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Ślaskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2016 roku.

 

Przewodnicząca Rady Gminy

Teresa Słaboń

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 11 grudnia 2015 r.

Poz. 6882
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Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIII/58/2015                           
                                                                                                                                                                         Rady  Gminy w Żarnowcu z dnia 30 listopada 2015 r.                                                                                         

        INFORMACJA O NIERUCHOMOŚCIACH, OBIEKTACH BUDOWLANYCH, 
                                         GRUNTACH ROLNYCH I LASACH 

 

Podstawa prawna:  
Ustawa z dnia 12 sty cznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalny ch (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 849 z późn. zm.), zwana dalej u.p.o.l. 
Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1381 z późn . zm.), zwana dalej u.p.r. 

Ustawa z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśny m (Dz. U. z 2013 r. poz. 465 z późn. zm.), zwana dalej u.p.l.   
Formularz przeznaczony dla osób fizycznych będących: 
a) właścicielami ni eruchomości lub obiektów budowlanych, posiadaczami samoistnymi nieruchomości l ub obiektów budowlanych, użytkownikami wieczys tymi gruntów, 

posiadaczami nieruchomości lub ich części albo obiektów budowlanych lub ich części, stanowi ących własność Skarbu Państwa lub jednos tki samorządu ter ytorial nego, 

b) właścicielami gruntów, posiadaczami samoistnymi gruntów, użytkowni kami wieczystymi gruntów, posiadaczami gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa lub j ednostki 
samorządu ter ytorialnego,  

c)  właścicielami lasów, posiadaczami samoistnymi lasów, użytkowni kami wieczystymi lasów, posiadaczami lasów stanowiących własność Skarbu Państwa lub j ednostki samorządu 
terytorialnego 

Termin składania: 
W terminie 14 dni od zaistnienia okoliczności mający ch wpły w na powstanie (wy gaśnięcie) obowiązku podatkowego, lub wy sokość opodatkowania. 

  A. MIEJSCE SKŁADANIA INFORMACJI  
1. Miejsce składania informacji 

   WÓJT GMINY ŻARNOWIEC UL. KRAKOWSKA 34, 42 -439 ŻARNOWIEC 

 B. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA INFORMACJI Podatnik ma obowiązek z łożenia wraz z korekt ą informacji pisemnego uzasadnien ia przyczyny 

korekt y art. 81  
2.  Okoliczności powodujące obowiązek złożenia informacji (zaznaczyć właściwy kwadrat)  

1. Złożenie informacji    2. korekta uprzednio złożonej informacji w zw iązku z ……….……..………………….z dnia……………..….……..  

C.1. DANE PODATNIKA / PODATNIKÓW  
 

3.Nazwisko 4. Imię 

 
 

 

5.PESEL 

 
 

 

6. NIP 

 
 

 7. Imię ojca 

 

8. Imię matki 9.Nr telefonu 10.Rodzaj PKD 

11. Nazwisko współmałżonka 
 

    

12. Imię współmałżonka 
 

 

 

13.PESEL  
 

 

 

14. NIP 
 

 

 15. Imię ojca 

 

16. Imię matki 17.Nr telefonu 18.Rodzaj PKD 

 C.2. ADRES ZAMIESZKANIA  
19. Kraj 20. Województwo 

 

21.Powiat  22.Gmina 

23. Miejscowość – kod pocztowy 

 

 
 

 

 
 

24.Ulica 

 

 

25. Nr domu 26. Nr lokalu 

 D. PODMIOT ZOBOWIĄZANY DO ZŁOŻENIA INFORMACJI  
   27. Rodzaj podmiotu (zaznaczyć właściwy kwadrat):m 

właściciel   współwłaściciel  użytkown ik wieczyst y  posiadacz samoistny  posiadacz zależny posiadacz  bez t ytułu prawnego  

28. Miejsce położenia nieruchomości (adres/y) oraz  numer/y działek 

29. Tytuł prawny (akt notarialny, umowa, numer/y księgi wieczystej, inne – data nabycia/zmiany)
1 

 

 

 

 I.PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI  

  E. DANE DOTYCZĄCE PRZEDMIOTÓW OPODATKOWANIA  ( z wyjątkiem zwolnionych)  

E.1. POWIERZCHNIA GRUNTÓW
2 

 

Podstawa 
opodatkowani

a                    
a) zw iązanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalif ikow ania  w ewidencji 

gruntów i budynków 

30.                             

m
2 

 

b) pod wodami pow ierzchniowymi stojącymi lub w odami pow ierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych  
31.                             

ha 

c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez 
organizacje pożytku publicznego 

32.                            
m

2 

d) niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o którym mow a w ustawie z dnia 9 października 2015 r. o 
rew italizacji (Dz.U. z 2015 r. poz. 1777) i położonych na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania 

przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu 
mieszanym obejmującym w yłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia w ejścia w życie tego planu w odniesieniu do 
tych gruntów upłynął okres 4 lat,  a w tym samym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa 
budow lanego 

33.                                                                                    

 
                

m
2
   

  E. 2 POWIERZCHNIA UŻYTKOWA BUDYNKÓW LUB ICH CZĘŚCI 

(za powierzchnię użytkow ą uw aża się powierzchnię mi erzoną po wewnętrznej długości śc ian na wszystkich kondygnacj ach z  wyjątkiem 
powierzchni kl atek  schodowych oraz  szybów dźwigowych; za kondygnację uw aża si ę również  garaże podziemne, piwnice, sutereny i 
poddasza uży tkowe. budynek – obiekt budowlany w rozumieniu przepisów prawa budowlanego,k tóry jes t trwale związany z  gruntem, 
wydzielony z  przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiadający fundamenty i dach) – art. 1a, ust.  1,  pkt 1 i 5 u.p.o.l.) 

 
 
 

Podstawa opodatkowania w m2 
 

 

Ogółem  

o 
wysokości 
od 1,40 do 

2,20 m 

o 
wysokości 
powyżej 
2,20 m 
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a) mieszkalnych  
34. 35.

  
36. 

b) zw iązanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz części budynków   mieszkalnych      

    zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej  

 

37. 38. 39. 

c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalif ikowanym materiałem     

    siewnym  
 

40. 41. 
 

42.  
 

d) zw iązanych z udzielaniem św iadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności     

     leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych św iadczeń  
  

  43.  44. 45. 

e) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej  statutowej działalności pożytku     
    publicznego przez organizacje pożytku publicznego  

 46.  47. 48. 

E.3. WARTOŚĆ BUDOWLI LUB ICH CZĘŚCI ZWIĄZANYCH Z PROWADZENIEM DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
3 

Budow le lub ich części zw iązane z prowadzeniem działalności gospodarczej (podstawa opodatkowania w zł otych)  
49. 

zł 

   F. INFORMACJA O NIERUCHOMOŚCIACH  ZWOLNIONYCH (na leży  podać rodzaj, powierzchnię gruntów, budy nków, 

budowli zwolniony ch oraz przepis  prawa z którego wy nika zwolnienie)     

                   . 

 
 
 

  

  

  

1. Budynki gospodarcze lub ich części położone na gruntach gospodarstw  rolnych, służące wyłącznie działalności 

rolniczej  

50. 

                              

m2 

2. Grunty stanowiące nieużytki, za wyjątkiem zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej 
51. 

m2 

3.  Grunty zadrzewione i zakrzew ione, za wyjątkiem zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej 52. m2 

Inne zw olnienia: 53. m2 

  m2 

  

 

 
 

  

  

  

 II. PODATEK ROLNY  

 54    Oświadczam, że nie posiadam gospodarstwa rolnego w rozumieniu art. 2 ust. 1 u.p.r.
 
 

 
55

     Oświadczam, że posiadam gospodarstwo rolne w rozumieniu art. 2 ust. 1 u.p.4 

G. DANE DOTYCZĄCE UŻYTKÓW ROLNYCH - należy podać z dokładnością do czterech miejsc po 

przecinku 
G.1 GRUNTY ORNE  

Klasa użytków rolnych I II IIIa IIIb IVa IVb V VI VIz 

Pow ierzchnia w 
hektarach 

56 57 58 59 60 61 62 63 64 

G.2 ŁĄKI I PASTWISKA  

Klasa użytków rolnych I II III IV V  VI  VIz 

Pow ierzchnia w 
hektarach 

65 66 67 68 69 70 71 

G.3 SADY 
 

Klasa użytków rolnych I II III, IIIa IIIb IV, IVa IVb V VI VIz 

Pow ierzchnia w 
hektarach 

72 73 74 75 76 77 78 79 80 

G.4 GRUNTY ROLNE ZABUDOWANE 
 

Klasa użytków rolnych  V VI VIz 

Pow ierzchnia w 
hektarach

 
81 

82 83 84 

G.5 GRUNTY POD ROWAMI  

Kla  Klasa użytków rolnych  V VI VIz 

Pow ierzchnia w 
hektarach 

85 86 87 88 

G.6 GRUNTY POD STAWAMI ZARYBIONYMI - innymi gatunkami ryb 

Klasa użytków rolnych  V VI VIz 
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Pow ierzchnia w 
hektarach 

89 90 91 92 

G.7 GRUNTY POD STAWAMI ZARYBIONYMI - łososiem, trocią, głowacicą, palią i pstrągiem  

Klasa użytków rolnych  V VI VIz 

Pow ierzchnia w 
hektarach 

93 94 95 96 

G.8 GRUNTY POD STAWAMI NIEZARYBIONYMI
 

Klasa użytków rolnych  V VI VIz 

Pow ierzchnia w 
hektarach 

97 98 99 100 

G.9 GRUNTY ZADRZEWIONE I ZAKRZEWIONE NA UŻYTKACH ROLNYCH 

Pow ierzchnia w 

hektarach 
101 

G.10 UŻYTKI ROLNE O NIEUSTALONYM PRZELICZNIKU  

Pow ierzchnia w 
hektarach 

102 

RAZEM – powierzchnia w hektarach  

103 

 
 

H. INFORMACJA O PRZEDMIOTACH ZWOLNIONYCH OD PODATKU ROLNEGO ) - podać rodzaj, klasę i 

powierzchnię gruntów zwolniony ch oraz przepis prawa, z którego wy nika zwoln ienie   
 104. 

 
 

III. PODATEK LEŚNY 

I. DANE DOTYCZĄCE LASÓW NIEPODLEGAJĄCYCH ZWOLNIENIU  

 Rodzaj lasu 
Powierzchnia w ha (do czterech miejsc 

po przecinku) 

1. Lasy    
105 

2. Lasy  wchodzące w skład rezerwatów przyrody   
106 

3. Lasy  wchodzące w skład parków narodowych 
107 

Łączna powierzchnia  108 

 

J. INFORMACJA O  ZWOLNIENIACH Z  PODATKU LEŚNEGO (należy  podać powierzchnię zwolnionego lasu oraz przepis 
prawa z jakiego tytułu występuje zwolnienie)  

 Wyszczególnienie Pow ierzchnia w hektarach f izycznych 

1. Lasy z drzewostanem w  w ieku do lat 40 (podać  rok zalesienia …….…………. rok  
109 

2. Lasy wpisane indywidualnie do rejestru zabytków  
110 

3. Użytki ekologiczne  
111 

112. Inne zw olnienia  

 

 

 

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego – 4 – Poz. 6882_______________________________________________________________________________________________________________



                                                                                             

4 

 

 
 
 
 

 

1
 Datą nabycia jest moment powstania obowiązku podatkowego. Za datę nabycia uważa się m.in.: datę podpisania aktu notarialnego, datę zawarcia 

umowy   dzierżawy lub umowy najmu, datę otwarcia spadku (zgonu spadkodawcy).  

Data zmiany to moment zmiany obowiązku podatkowego. Za datę zmiany uważa się m.in.: datę zbycia części nieruchomości, datę rozpoczęcia lub 
zaprzestania prowadzenia działalności gospodarczej, datę zmiany klasyfikacji gruntu, datę rozpoczęcia użytkowania lub odbioru  technicznego nowo 

powstałego budynku, datę rozbudowy lub rozbiórki istniejącego budynku, datę zmiany funkcji użytkowych budynków.  
2
 Klasyfikacja gruntów wynika z ewidencji gruntów i budynków. Klasyfikacja gruntu nie ma znaczenia w przypadku prowadzenia działalności 

gospodarczej.  
3
To wartość, o której mowa w przepisach o podatkach dochodowych, ustalona na  dzień 1 stycznia roku podatkowego, stanowiąca podstawę 

obliczania amortyzacji w tym roku, niepomniejszona o odpisy amortyzacyjne, a w przypadku budowli całkowicie zamortyzowanych – ich wartość z 

dnia 1 stycznia roku, w którym dokonano ostatniego odpisu amortyzacyjnego. 
4
 Za gospodarstwo rolne uważa się obszar gruntów (gruntów sklasyfikowanych w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne, z wyjątkiem 

gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej) o łącznej powierzchni przekraczającej 1 ha lub 1 ha przeliczeniowy, stanowiących 
własność lub znajdujących się w posiadaniu osoby fizycznej (także na terenie innych gmin). 
5
 Osobą reprezentującą podatnika jest osoba posiadająca pisemne pełnomocnictwo do podpisywania deklaracji – w rozumieniu i w zakresie 

wskazanym  w art. 80a § 2 ustawy Ordynacja podatkowa. 

 
POUCZENIE 

Za podanie nieprawdy  lub zatajenie prawdy  i przez to narażenie podatku na uszczuplenie grozi odpowiedzialność przewidziana w Kodeksie Karny m 

Skarbowy m. 

K.  PODPIS PODATNIKA / OSOBY REPREZENTUJĄCEJ PODATNIKA5 

 

 
 113. Imię  114. Nazwisko  

 
115. Data wypełnienia 116. Podpis (pieczęć) podatnika / osoby reprezentującej podatnika  

L.  ADNOTACJE ORGANU PODATKOWEGO 

 117. Uw agi organu podatkowego 

 
118. Data 119. Podpis przyjmującego formularz 
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                                                                                                       Załącznik Nr 2 do Uchwały  Nr XIII/58/2015 

                                                                                                                                             Rady  Gminy  w Żarnowcu z dnia 30 listopada 2015 r.                                                                                                          

DEKLARACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI 

 

 

 

 

na  rok 
 

Podstawa prawna Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2014 r. poz. 849 z późn. zm.). 

  Formularz przeznaczony dla osób prawnych, jednostek organizacyjnych oraz spółek nieposiadających osobowości prawnej będących 

właścicielami nieruchomości lub obiektów budowlanych, posiadaczami samoistnymi nieruchomości lub obiektów budowlanych, 

użytkownikami wieczystymi gruntów, posiadaczami nieruchomości lub ich części albo obiektów budowlanych lub i ch części, 

stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego oraz dla osób fizycznych będących współwłaściciel ami 

lub współposiadaczami z osobami prawnymi, bądź z innymi jednostkami organizacyjnymi nieposiadającymi osobowości praw nej lub ze 

spółkami nieposiadającymi osobowości prawnej, z wyjątkiem osób fizycznych tworzących wspólnotę mieszkaniową.  

Termin składania: Do dnia 31 stycznia każdego roku podatkowego lub w terminie 14 dni od zaistnienia okoliczności mających wpływ  na  

powstanie  (wygaśnięcie) obowiązku podatkowego lub zaistnienia zdarzenia  mającego wpływ na wysokość opodatkowania.  

A. MIEJSCE SKŁADANIA DEKLARACJI 

 1. Miejsce składania deklaracji 

WÓJT GMINY ŻARNOWIEC UL. KRAKOWSKA 34, 42-439 ŻARNOWIEC 

B. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI 
Podatnik ma obow iązek złożenia w raz z korektą informacji pisemnego uzasadnienia przyczyny korekty – art. 81 ustaw y 

Ordynacja podatkow a.   

2.  Okoliczności powodujące obowiązek złożenia deklaracji (zaznaczy ć właściwy  kwadrat): 

1.Złożenie deklaracji 2. Korekta uprzednio złożonej deklaracji w  zw iąz…………………………z dnia……………….…. 

C. DANE PODATNIKA SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ 
 

Osoba prawna   Spółka nie posiadająca osobowości prawnej   Jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej  Osoba fizyczna  

C.1. DANE OSOBY PRAWNEJ LUB JEDNOSTKI ORGANIZACYJNEJ: W TYM SPÓŁKI NIE POSIADAJĄCE OSOBOWOŚCI 

PRAWNEJ 

3. Pełna nazwa 4. Nazwa skrócona 5. NIP 

7. REGON  
8.Nr telefonu 

6.PKD 9. E-mail 

   C.2. ADRES SIEDZIBY 

10.  Kraj 11. Województwo 12. Powiat 

13. Gmina 14. Ulica 15. Nr domu 16. Nr lokalu 

17. Miejscowość 18. Kod pocztowy 19. Poczta 

 

 
 C.3. DANE OSOBY FIZYCZNEJ 

20. Nazwisko 

 

 

21. Pierwsze imię, drugie imię 

 

 

 

22.  PESEL 

 

 

 

23. NIP 

 

 

 24. Imię ojca 25. Imię matki 26. Nr telefonu 

   C.4.ADRES ZAMIESZKANIA  
27.  Kraj 28. Województwo 29. Powiat  

30. Gmina 31. Ulica 32. Nr domu 33. Nr lokalu 

34. Miejscowość 

 

 

35. Kod pocztowy 36. Poczta 

 

 

 

 

 

 

 

D. PODMIOT ZOBOWIĄZANY DO ZŁOŻENIA DEKLARACJI 

 

37. Rodzaj podmiotu (zaznaczy ć właściwy  kwadrat):  

właściciel   współwłaściciel   użytkownik wieczysty   posiadacz samoistny   posiadacz zależny  posiadacz bez tytułu prawnego 
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E. DANE O NIERUCHOMOŚCIACH I OBIEKTACH BUDOWLANYCH PODLEGAJĄCYCH OPODATKOWANIU LUB ZWOLNIENIU 
38. Miejsce położenia nieruchomości (adres/y ) oraz  numer/y  działek  

39. Numer/y  księgi wieczy stej lub zbioru/ów dokumentów 

  F. DANE DOTYCZĄCE PRZEDMIOTÓW OPODATKOWANIA NIEPODLEGAJĄCYCH ZWOLNIENIU 

 F.1. POWIERZCHNIA GRUNTÓW 
Podstawa 

opodatkowania   ( m2 ) 

Stawka 

podatku 

(zł) 

Kwota 

podatku 

(zł) 

 1. Zw iązane z prow adzeniem działalności gospodarczej, bez w zględu 

na sposób zakw alif ikow ania  w  ew idencji gruntów  i budynków  

40 
 

41 
 

42 
 

 2. Pod w odami pow ierzchniow ymi stojącymi lub w odami 

pow ierzchniow ymi płynącymi jezior i zbiorników  sztucznych  

43 
                               ha    

44 
 

45 
 

 
 

3. Pozostałe grunty, w  tym zajętych na prow adzenie odpłatnej 

statutow ej działalności pożytku publicznego  przez organizacje 

pożytku publicznego 

46 
 

47 
 

48 
 

 4. Niezabudow ane objęte obszarem rew italizacji, o którym mow a w  

ustaw ie z dnia 9 października 2015 r. o rew italizacji (Dz.U. z 2015 r. 

poz. 1777) i położone na terenach, dla których miejscow y plan 

zagospodarow ania przestrzennego przew iduje przeznaczenie pod 

zabudow ę mieszkaniow ą, usługow ą albo zabudow ę o 

przeznaczeniu mieszanym obejmującym w yłącznie te rodzaje 

zabudow y, jeżeli od dnia w ejścia w  życie tego planu w  odniesieniu 

do tych gruntów  upłynął okres 4 lat,  a w  tym samym czasie nie 

zakończono budow y zgodnie z przepisami praw a budow lanego 

49 50 51 

 
 

  F. 2. POWIERZCHNIA BUDYNKÓW LUB ICH CZĘŚCI 
 

 

 

 

 

 

 1. Mieszkalnych - ogółem 52.                                

 

53. 

 

54. 

 
   

w  tym  kondygnacje 

 

o w ysokości 

- od 1,40 do 2,20 m(zaliczy ć 50% powierzchni) 

 

   

o w ysokości  - pow yżej 2,20 m    
2. Zw iązanych z prow adzeniem działalności gospodarczej oraz 
części  budynków  mieszkalnych zajętych na prow adzenie działalności  
gospodarczej  

 

55. 

  

56. 57. 

w  tym  kondygnacje 

o w ysokości 

- od 1,40 do 2,20 m (zaliczy ć 50% powierzchni    

 - pow yżej 2,20 m    

4. Zw iązanych z udzielaniem św iadczeń zdrow otnych w  rozumieniu   
    przepisów  o działalności leczniczej  zajętych przez podmioty  
    udzielające tych św iadczeń  
 

58. 

  

59. 60. 

w  tym  kondygnacje 

o w ysokości 

- od 1,40 do 2,20 m (zaliczy ć 50% powierzchni    

-  pow yżej 2,20 m    

5. Pozostałych , w  tym zajętych na prow adzenie  odpłatnej statutow ej  
działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku  
publicznego  
 
 

61. 

 

       

62. 63. 

 w  tym  kondygnacje 

o w ysokości 

- od 1,40 do 2,20 m (zaliczy ć 50% powierzchni 

 

   

-  pow yżej 2,20 m    
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 F. 3.WARTOŚĆ BUDOWLI LUB ICH CZĘŚCI ZWIĄZANYCH Z PROWADZENIEM DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ  

Budow le  (2 %  w artości, określonej na podstaw ie art.4 ust.1 pkt.3 i 

ust.3-9 ustaw y z dnia 12.01.1991 r.o podatkach i opłatach lokalnych 

64. 

                 zł       
65.      2 %               

66.  

  G. ŁĄCZNA KWOTA PODATKU 

 

Kw ota podatku do zapłaty (w  pełnych złotych) 67.                                                                                                

                                                                                                    

zł                       

 H. INFORMACJA O NIERUCHOMOŚCIACH  ZWOLNIONYCH(należy podać  rodzaj, powierzchnię gruntów,budynków,budowli zwolnionych oraz przepis                       

prawa z którego wynika zwolnienie)  

.( 

 
 

  

1. Budy nki gospodarcze lub ich części położone na gruntach gospodarstw, służące wy łącznie działalności rolniczej  

68 

m2 

2..Inne: 

                                                                                                                                         przepis prawa - z jakiego 

ty tułu wy stępuje zwolnienie) 

  

 

 

 

 

69 

m2 

 

3. 

 

 

 

m2 

 

4. 

m2 

 

 

m2 

  

I. OŚWIADCZENIE I PODPIS PODATNIKA / OSOBY REPREZENTUJĄCEJ PODATNIKA(Uprzedzony /a o odpowiedzialności karnej 

zgodnie z art.233 § 1 Kodeksu Karnego oświadczam, że podane przeze mnie  dane są zgodne z prawdą..  

 70. Imię 71. Nazwisko 

 72. Data wypełnienia  (dzień - miesiąc - rok) 

 

73. Podpis (pieczęć) podatnika / osoby reprezentującej 

podatnika  

 

J. ADNOTACJE ORGANU PODATKOWEGO 
 74. Uwagi organu podatkowego  

 

 75. Data (dzień - miesiąc - rok) 

 

76. Podpis przyjmującego formularz  

 

Za podanie niepraw dy lub zatajenie praw dy i przez to narażenie podatku na uszczuplenie grozi odpow iedzialność przew idziana w  

Kodeksie karnym skarbow ym. 

W przypadku niezapłacenia w  obow iązującym terminie kw oty podatku z poz. 77 albo poz. 80  lub w płacenia jej w  niepełnej w ysokości, 

niniejsza deklaracja stanow i podstaw ę do w ystaw ienia tytułu w ykonaw czego, zgodnie z przepisami ustaw y z dnia 17  czerw ca 1966 

r. o postępow aniu egzekucyjnym w  administracji (Dz.U. z 2014 r. poz. 1619, z  późn. zm.). 
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                                                                                                                                   Załącznik Nr 3 do Uchwały  Nr XIII/58/2015  

                                                                                                                        Rady  Gminy  w Żarnowcu z dnia 30 listopada 2015 r. 

 

DEKLARACJA NA PODATEK ROLNY 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 15 listopada  1984 r. o podatku rolnym (Dz.U. z 2013 r.  poz. 1381 z późn. zm.). 

Formularz przeznaczony dla osób prawnych, jednostek organizacyjnych, i spółek nieposiadających osobowości prawnej będących 

właścicielami gruntów, posiadaczami samoistnymi, użytkownikami wieczystymi gruntów, posiadaczami gruntów stanowiących własnoś ć 

Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego oraz osób fizycznych będących współwłaścicielami lub współposiadaczami z 

osobami prawnymi lub z jednostkami organizacyjnymi, w tym spółkami, nieposiadajacymi osobowości prawnej  

Termin składania:Do dnia 15 stycznia każdego roku podatkowego lub w terminie 14 dni od zaistnienia okoliczności mających 

wpływ na powstanie  (wygaśnięcie) obowiązku podatkowego lub zaistnienia zdarzenia  mającego wpływ  na wysokość opodatkowania . 

A. MIEJSCE SKŁADANIA DEKLARACJI 

 1.Miejsce składania deklaracji 

 WÓJT GMINY ŻARNOWIEC UL. KRAKOWSKA 34, 42-439 ŻARNOWIEC 

B.  OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI 
Podatnik ma obowiązek złożenia wraz z korektą inf ormacji pisemnego uzasadnienia przy czy ny  korekty  – art. 81 ustawy  Ordy nacja podatkowa. 

  2.Okoliczności powodujące obowiązek złożenia deklaracji (zaznaczyć właściwy kwadrat):  

1. Złożenie deklaracji 2. Korekta uprzednio złożonej deklaracji w  zw iązku z ………………..…z dnia………….………. 

C. DANE PODATNIKA SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ 
 

Osoba prawna  Spółka nie posiadająca osobowości prawnej  Jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej   Osoba fizyczna  

C.1. DANE OSOBY PRAWNEJ LUB JEDNOSTKI ORGANIZACYJNEJ: W TYM SPÓŁKI NIE POSIADAJĄCE OSOBOWOŚCI 

PRAWNEJ 

3.Pełna nazwa  4.Nazwa skrócona 5. NIP 

7. REGON  

 

8. Nr telefonu 

6.PKD 9. E-mail 

   C.2. ADRES SIEDZIBY 

  10.  Kraj 11. Województwo 12. Powiat 

13. Gmina 14. Ulica 15. Nr domu 16. Nr lokalu 

17. Miejscowość 18. Kod pocztowy 19. Poczta 

 

 
      C.3. DANE OSOBY FIZYCZNEJ 
20. Nazwisko 

 

 

21. Pierwsze imię, drugie imię 

 

 

 

22.  PESEL 

 

 

 

23. NIP 

 

 

 24. Imię ojca 25. Imię matki 26. Nr telefonu 

    C.4. ADRES ZAMIESZKANIA  
27.  Kraj 28. Województwo 29. Powiat  

30. Gmina 31. Ulica 32. Nr domu 33. Nr lokalu 

34. Miejscowość 

 

 

35. Kod pocztowy 36. Poczta 

 

 

 

 

 

 

D. PODMIOT ZOBOWIĄZANY DO ZŁOŻENIA DEKLARACJI 

37. Rodzaj podmiotu (zaznaczyć właściwy kwadrat): 

właściciel    współwłaściciel  użytkownik wieczysty  posiadacz samoistny  posiadacz zależny  posiadacz bez tytułu prawnego 

na rok 
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E. DANE O GRUNTACH  PODLEGAJĄCYCH OPODATKOWANIU LUB ZWOLNIENIU 
38. Miejsce położenia gruntu (adres/y) oraz  numer/y działek 

39. Numer/y księgi wieczystej lub zbioru/ów dokumentów 

 

 

 

 

F. DANE DOTYCZĄCE PRZEDMIOTÓW OPODATKOWANIA  ( łącznie ze zwolnionymi) (powierzchnię hektarów f izy czny ch i 

przeliczeniowy ch wpisujemy  cztery  miejsca po przecinku) 
Klas

y 

użytk

ów  

zgod

ne  z 

ewid

encją  

grun

tów 

Powierzchnia gruntów w ha fizycznych  

 
Przeliczniki 

 

 

Liczba hektarów 

przeliczeniowych      do 

podatku rolnego 
GRUNTY ORNE SADY 

ŁAKI I 

PASTWISKA 

ŁĄCZNA 

POWIERZCHNIA 

I   x  1,80  
I x x   1,60  
II   x  1,65  
II x x   1,35  
III         x    1,15  
III

a 
  x  1,50  

III

b 
  x  1,25  

IV x    0,70  
IV

a 
  x  1,00  

IV

b 
  x  0,75  

GRUNTY ROLNE ZABUDOWANE oraz UŻYTKI ROLNE                                    

O NIEUSTALONYM PRZELICZNIKU POWIERZCHNI 

 
1,00  

GRUNTY POD ROWAMI  0,20  
GRUNTY POD STAWAMI ZARYBIONYMI – ŁOSOSIEM,TROCIĄ, 

GŁOWACICĄ, PALIĄ I PSTRĄGIEM 

 
1,00  

GRUNTY POD STAWAMI ZARYBIONYMI INNYMI GATUNKAMI 

RYB ORAZ GRUNTY POD STAWAMI NIEZARYBIONYMI 
 

0,20    

RAZEM 
40. 

x 
41. 

G.  KWOTA PODATKU ROLNEGO OD GOSPODARSTWA  ROLNEGO 

 42.Pow ierzchnia w  ha przeliczeniow ych do podatku 43. Stawka podatku (zł) 44. Kwota podatku rolnego (w  

pełnych złotych) 

   

H. KWOTA PODATKU ROLNEGO NIE STANOWIĄCA GOSPODARSTWA ROLNEGO 

 45. Pow ierzchnia w  ha f izycznych 46. Stawka podatku (zł) 47. Kwota podatku rolnego (w  

pełnych złotych) 
   

I. INFORMACJA O PRZEDMIOTACH ZWOLNIONYCH Z PODATKU ROLNEGO (należy  podać  powierzchnię  w hektarach f izy czny ch 

oraz przepis prawa                          

                                                                                                                                                             z jakiego ty tułu wy stępuje 

zwolnienie) 

.  

 
 

 UŻYTKI ROLNE R S Ł i Ps  Grunty rolne zabudowane Wsr W 
Lzr na 

użytkac

h rol. 

RAZEM 

Klasa  V          
Klasa VI         
Klasa VIz         
Art.12 ust.1pkt.1 ustawy  o podatku rolny m – uży tki rolne klasy  V,VI,VIz oraz grunty  zadrzewione  i zakrzewione na uż. rolny ch –  

RAZEM HA  

48. 
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49. Inne zw olnienia: 

J. OŚWIADCZENIE I PODPIS PODATNIKA / OSOBY REPREZENTUJĄCEJ PODATNIKA (Uprzedzony /a o odpowiedzialności karnej 

zgodnie  z art.233 § 1 Kodeksu Karnego oświadczam, że podane przeze mnie  dane są zgodne z prawdą. ) 

 50. Imię 51. Nazw isko 

52. Data w ypełnienia  (dzień - miesiąc - rok) 53. Podpis (pieczęć) podatnika / osoby 

reprezentującej podatnika  

K. ADNOTACJE ORGANU PODATKOWEGO 
 54. Uwagi organu podatkowego  

 

55. Data (dzień - miesiąc - rok) 

 

56. Podpis przyjmującego formularz  

       Za podanie niepraw dy lub zatajenie praw dy i przez to narażenie podatku na uszczuplenie grozi odpow iedzialność 

przew idziana w  Kodeksie karnym skarbow ym. 

W przypadku niezapłacenia w  obow iązującym terminie kw oty podatku z poz. 77 albo poz. 80  lub w płacenia jej w  niepełnej 

w ysokości, niniejsza deklaracja stanow i podstaw ę do w ystaw ienia tytułu w ykonaw czego, zgodnie z przepisami ustaw y z dnia 

17 czerw ca 1966 r. o postępow aniu egzekucyjnym w  administracji (Dz.U. z 2014 r. poz. 1619, z  późn. zm.). 
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                                                                                               Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XIII/58/2015 

                                                                                                                                                        Rady Gminy w Żarnowcu z dnia 30 listopada 2015 r. 

DEKLARACJA NA PODATEK LEŚNY 

 

 

 

 

 

na  rok 
 

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz.U. z 2013 r.  poz. 465 z późn. zm.) 

Formularz przeznaczony dla osób prawnych, jednostek organizacyjnych oraz spółek nieposiadających osobowości 

prawnej będących właścicielami lasów, posiadaczami samoistnymi lasów, użytkownikami wieczystymi lasów, 

posiadaczami lasów stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego oraz dla osób 

fizycznych będących współwłaścicielami lub współposiadaczami z osobami prawnymi lub z jednostkami 

organizacyjnymi, w tym spółkami, nieposiadającymi osobowości prawnej. 

Termin składania: Do dnia 15 stycznia każdego roku podatkowego lub w terminie 14 dni od zaistnienia okoliczności 

mających wpływ na  

powstanie  (wygaśnięcie) obowiązku podatkowego lub zaistnienia zdarzenia  mającego wpływ  na wysokość 

opodatkowania. 

A. MIEJSCE SKŁADANIA DEKLARACJI 

 1. Miejsce składania deklaracji 

WÓJT GMINY ŻARNOWIEC UL. KRAKOWSKA 34, 42-439 ŻARNOWIEC 

B. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI 
Podatnik ma obowiązek złożenia wraz z korektą informacji pisemnego uzasadnienia przyczyny korekty – art. 81 

ustawy Ordynacja podatkowa.   

2.  Okoliczności powodujące obowiązek złożenia deklaracji (zaznaczyć właściwy kwadrat): 

1.Złożenie deklaracji 2. Korekta uprzednio złożonej deklaracji w związku z …………….………z dnia……………………. 

C. DANE PODATNIKA 
 

Osoba prawna  Spółka nie posiadająca osobowości prawnej  Jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej

Osoba fizyczna  

C.1  DANE IDENTYFIKACYJNE 

3. Pełna nazwa 4. Nazwa skrócona 5. NIP 

7. REGON 8. Nr telefonu 

6. PKD 9. E-mail 

   C.2. ADRES SIEDZIBY 

10.  Kraj 11. Województwo 12. Powiat 

13. Gmina 14. Ulica 15. Nr domu 16. Nr lokalu 

17. Miejscowość 18. Kod pocztowy 19. Poczta 

 

 
 C.3. DANE OSOBY FIZYCZNEJ 
20. Nazwisko 

 

 

21. Pierwsze imię, drugie imię 

 

 

 

22.  PESEL 

 

 

 

23. NIP 

 

 

 24. Imię ojca 25. Imię matki 26. Nr telefonu 

   C.4.ADRES ZAMIESZKANIA  
27.  Kraj 28. Województwo 29. Powiat  

30. Gmina 31. Ulica 32. Nr domu 33. Nr lokalu 

34. Miejscowość 
 
 

35. Kod pocztowy 36. Poczta 
 
 
 
 
 
 

D. PODMIOT ZOBOWIĄZANY DO ZŁOŻENIA DEKLARACJI 
 
37. Rodzaj podmiotu (zaznaczyć właściwy kwadrat): 

właściciel współwłaściciel użytkownik wieczysty posiadacz samoistny posiadacz zależny posiadacz bez tytułuprawnego 
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E. DANE O LASACH PODLEGAJĄCYCH OPODATKOWANIU LUB ZWOLNIENIU 

38. Miejsce położenia lasu oraz  numer/y działek 

39. Numer/y księgi wieczystej lub zbioru/ów dokumentów 

F. DANE DOTYCZĄCE PRZEDMIOTÓW OPODATKOWANIA  ( z wyjątkiem zwolnionych) 

 WYSZCZEGÓLNIENIE 
Powierzchnia 
w hektarach 
fizycznych 
opodatkowania 

Stawka 
podatk
u 

Kwota 
podatku(zł) 

 1.Lasy  40 41 42 

 2. Lasy wchodzące w skład rezerwatów przyrody 43 44 45 

 
 

3. Lasy wchodzące w skład parków narodowych 46 47 48 

 4.Razem 49 50 51 

   G. ŁĄCZNA KWOTA PODATKU 

 

Kwota podatku do zapłaty (w pełnych złotych) 52. 

                                                                   zł                       

 H. INFORMACJA O ZWOLNIENIACH Z PODATKU LEŚNEGO (należy podać  powierzchnię 

zwolnionego lasu  oraz przepis prawa z jakiego tytułu występuje zwolnienie) 

. 

 
 

 

      

Powierzchnia 

w ha 

 
 

  1. Lasy z drzewostanem w wieku do 40 lat, (podać rok zalesienia) 
                                                                                                                    ………………………………………………… 53. 

 2.Lasy wpisane indywidualnie do rejestru zabytków 

54. 

 3. Użytki ekologiczne 

55. 

4.Inne 

56. 

 

 

I. OŚWIADCZENIE I PODPIS PODATNIKA / OSOBY REPREZENTUJĄCEJ PODATNIKA(Uprzedzony/a o 

odpowiedzialności   karnej zgodnie    z art.233 § 1 Kodeksu Karnego oświadczam, że podane przeze mnie  dane są zgodne z 

prawdą.. 

 

 57. Imię 58. Nazwisko 

 59. Data wypełnienia  (dzień - miesiąc - rok) 

 

60. Podpis (pieczęć) podatnika / osoby reprezentującej 

podatnika  

 

J. ADNOTACJE ORGANU PODATKOWEGO 
 61. Uwagi organu podatkowego  

 

 62. Data (dzień - miesiąc - rok) 

 

63. Podpis przyjmującego formularz 

 

Za podanie nieprawdy lub zatajenie prawdy i przez to narażenie podatku na uszczuplenie grozi odpowiedzialność przewidziana 

w Kodeksie karnym skarbowym. 

W przypadku niezapłacenia w obowiązującym terminie kwoty podatku z poz. 77 albo poz. 80  lub wpłacenia jej w niepełnej 

wysokości, niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 

17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz.U. z 2014 r. poz. 1619, z późn. zm.). 
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