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4647

UCHWAŁA NR X/84/2011 
RADY GMINY BESTWINA

z dnia 27 października 2011 r.

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości 
oraz zwolnień od tego podatku obowiązujących w Gminie Bestwina w 2012 roku

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8), art. 40 ust. 1, 
art. 41 ust. 1, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 
roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001 r. 
Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami), art. 5, 
art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o po-
datkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz.U. 
z 2010 r. Nr 95 poz. 613 ze zm.), 4 ust. 1, art.13 pkt 2 
ustawy z dnia 20 lipca 2000 roku o ogłaszaniu 
aktów normatywnych i niektórych innych aktów 
prawnych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 17 poz. 95) Rada 
Gminy Bestwina uchwala: 

§ 1. Stawki podatku od nieruchomości na 2012 
rok dla podmiotów określonych w art. 3 ustawy 
o podatkach i opłatach:

1. Od budynków lub ich części:
a) mieszkalnych
- od 1 m² powierzchni użytkowej 0,64 zł
b) związanych z prowadzeniem działalności 

gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych 
lub ich części zajętych na prowadzenie działalności 
gospodarczej

- od 1 m² powierzchni użytkowej 20,53 zł
c) zajętych na prowadzenie działalności go-

spodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym
materiałem siewnym

- od 1 m² powierzchni użytkowej 9,73 zł
d) związanych z udzielaniem świadczeń zdro-

wotnych w rozumieniu przepisów o działalności 
leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych 
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świadczeń
- od 1 m² powierzchni użytkowej 4,34 zł
e) pozostałych trwale związanych z gruntem
- od 1 m² powierzchni użytkowej 6,94 zł
f) zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej 

działalności pożytku publicznego przez organizacje 
pożytku publicznego

- od 1 m² powierzchni użytkowej 4,34 zł 
g) budynki kontroli lotów
- od 1m² powierzchni użytkowej 1,50 zł
2. Od budowli według ich wartości określonej 

na podstawie art. 4 ust.1 pkt 3 i ust. 3-7
a) pozostałych 2%
b) przeznaczonych pod działalność lotnisk i lą-

dowisk, związanych z obsługą pasów startowych 
z zakresie startów i lądowań 0,001%

3. Od gruntów:
a) związanych z prowadzeniem działalności 

gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifi-
kowania w ewidencji gruntów i budynków

- od 1 m2 powierzchni 0,75 zł
b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki retencyj-

ne lub elektrowni wodnych
- od 1 hektara powierzchni 4,33 zł
c) zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej 

działalności pożytku publicznego przez organizacje 
pożytku publicznego 

- od 1 m2 powierzchni 0,12 zł
d) pozostałych
- od 1 m² powierzchni 0,20 zł
e) przeznaczonych do działalności lotnisk i lą-

dowisk związanych z obsługą pasów startowych 
w zakresie startów i lądowań

- od 1 m² powierzchni 0,01 zł

§ 2. Zwalnia się z podatku od nieruchomości 
budynki lub ich części, grunty oraz budowle:

1. zajęte na potrzeby prowadzenia ochrony 
przeciwpożarowej, zwolnienie nie dotyczy nieru-
chomości lub ich części zajętych na prowadzenie 
działalności gospodarczej.

2. grunty stanowiące drogi oznaczone w ewidencji 
gruntów i budynków symbolem „dr” za wyjątkiem 
zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej.

§ 3. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi 
Gminy Bestwina.

§ 4. Traci moc Uchwała Rady Gminy Bestwina 
Nr XLV/312/10 z dnia 07 października 2010 r. roku 
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od 
nieruchomości oraz zwolnień od tego podatku obo-
wiązujących w Gminie Bestwina w 2011 roku oraz 
Uchwała Rady Gminy Bestwina Nr V/27/2011 z dnia 24 
lutego 2011 r. w sprawie zmiany Uchwały Rady Gminy 
Bestwina Nr XLV/312/10 z dnia 07 października 2010 r. 
roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku 
od nieruchomości oraz zwolnień od tego podatku obo-
wiązujących w Gminie Bestwina w 2011 roku

§ 5. 1. Uchwała wchodzi w życie 14 dni po 
ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Śląskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 
2012 roku.

2. Podanie niniejszej uchwały do publicznej 
wiadomości nastąpi przez rozplakatowanie na 
tablicach ogłoszeń a także na stronie BIP Urzędu 
Gminy Bestwina

Przewodniczący Rady  
Jerzy Zużałek

Poz. 4647, 4648

4648

UCHWAŁA NR X/85/2011 
RADY GMINY BESTWINA

z dnia 27 października 2011 r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXII /247/ 09 Rady Gminy Bestwina z dnia 01 października 2009 r. 
w sprawie określenia wzorów informacji i deklaracji o podmiocie i przedmiocie opodatkowania 

niezbędnych do wymiaru i poboru podatku od nieruchomości, podatku leśnego, podatku rolnego

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust. 1, 
art. 41 ust. 1, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku 
o samorządzie gminnym (t. j. Dz.U. z 2001 r. Nr 142 
poz. 1591 z późniejszymi zmianami), 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 późn. zm.), art. 6 ust. 9 ustawy z dnia 30 paździer-
nika 2002 r. o podatku leśnym (Dz.U. z 2002 Nr 200 
poz. 1682 z późn. zm.), art. 6a ust. 11 ustawy z dnia 
15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz.U. z 2006 r. 
Nr 136 poz.969 z późn.zm.), art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 
20 lipca 2000 roku o ogłaszaniu aktów normatywnych 

i niektórych innych aktów prawnych (t.j. Dz.U. 2007 r. 
Nr 68 poz. 449) Rada Gminy Bestwina uchwala: 

§ 1. Określa się wzór:
1. Deklaracji na podatek od nieruchomości sta-

nowiące załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały
2. Informacji w sprawie podatku od nierucho-

mości, rolnego, leśnego stanowiący załącznik Nr 2 
do niniejszej uchwały

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi 
Gminy Bestwina.
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§ 3. 1. Uchwała wchodzi w życie 14 dni po 
ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Śląskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 
2012 roku.

2. Uchwała podlega ogłoszeniu w sposób zwy-
czajowo przyjęty na terenie gminy

Przewodniczący Rady  
Jerzy Zużałek

Załącznik nr 1
do uchwały nr X/85/2011

Rady Gminy Bestwina
z dnia 27 października 2011 r.

1.Numer Identyfikacji Podatkowej składajcego deklaracj * 

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

2. Numer dokumentu  

DN – 1                     DEKLARACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOCI 

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Tekst jedn. Dz.U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 ze zm.). 
Składajcy:            Formularz przeznaczony dla osób prawnych, jednostek organizacyjnych oraz spółek nie majcych osobowoci prawnej bdcych 

włacicielami  nieruchomoci lub obiektów budowlanych, posiadaczami samoistnymi nieruchomoci lub obiektów budowlanych, 
uytkownikami wieczystymi gruntów, posiadaczami nieruchomoci lub ich czci albo obiektów budowlanych lub ich czci, 
stanowicych własno Skarbu Pastwa lub jednostki samorzdu terytorialnego oraz dla osób fizycznych bdcych współwłacicielami lub 
współposiadaczami z osobami prawnymi, bd z innymi jednostkami organizacyjnymi nieposiadajcymi osobowoci prawnej lub z 
spółkami nieposiadajcymi osobowoci prawnej, z wyjtkiem osób tworzcych wspólnot mieszkaniow. 

Termin składania: Do 15 stycznia kadego roku podatkowego; w terminie 14 dni od zaistnienia okolicznoci majcych wpływ na powstanie, bd wyganicie 
obowizku podatkowego lub zaistnienia zdarze majcych wpływ na wysoko podatku. 

Miejsce składania:  Wójt Gminy Bestwina właciwy ze wzgldu na miejsce połoenia przedmiotów opodatkowania. 

A. MIEJSCE SKŁADANIA DEKLARACJI 
4. Urzd Gminy Bestwina 
    ul. Krakowska 111 
    43-512 Bestwina 

B. OBOWIZEK ZŁOENIA DEKLARACJI 
5. Podatnik ma obowizek złoenia wraz z korekt deklaracji pisemnego uzasadnienia przyczyny korekty-art.81 ustawy Ordynacja podatkowa. 
       Okolicznoci powodujce obowizek złoenia deklaracji (zaznaczy właciwy kwadrat) 

                           1. deklaracja roczna                                       2. korekta deklaracji rocznej (miesic – rok) ……………    ……………

C. PODMIOT ZOBOWIZANY DO ZŁOENIA DEKLARACJI 
6. . Rodzaj własnoci, posiadania (zaznaczy właciw kratk) 
     1. właciciel       2. współwłaciciel    3. posiadacz  samoistny     4. współposiadacz samoistny   5. uytkownik wieczysty 
     6. współuytkownik wieczysty   7. posiadacz      8. współposiadacz  

D. DANE SKŁADAJCEGO DEKLARACJ (niepotrzebne skreli)
       * - dotyczy składajcego deklaracj niebdcego osob fizyczn            ** - dotyczy składajcego deklaracj bdcego osob fizyczn

D.1 DANE IDENTYFIKACYJNE 

 7. Rodzaj składajcego deklaracj (zaznaczy właciw kratk) 
     1. Osoba fizyczna               2. osoba prawna            3. jednostka organizacyjna, w tym spółka nie majca osobowoci prawnej 

8. Nazwa pełna * / Nazwisko, pierwsze imi, data urodzenia** 

9. Nazwa skrócona* / imi ojca, imi matki** 

 10. Identyfikator REGON*  11. PKD 12. Numer PESEL** 

D.2 ADRES SIEDZIBY* / ADRES ZAMIESZKANIA **

13. Kraj 14. Województwo 15. Powiat 

16. Gmina  17. Ulica 18. Numer domu / Numer lokalu 

 19. Miejscowo 20. Kod pocztowy 21. Poczta 

22. Telefon 23. Fax 24. adres e-mail 

D. 3 NUMER RACHUNKU BANKOWEGO (pole nieobowizkowe) 
25.Nazwa Banku 

26. Numer rachunku bankowego 

na 
3. Rok 

........................................ 
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E. DANE DOTYCZCE PRZEDMIOTÓW OPODATKOWANIA  NIEPODLEGAJCYCH       
    ZWOLNIENIU

Wyszczególnienie Podstawa opodatkowania Stawka podatku Kwota podatku 

E.1 POWIERZCHNIA GRUNTÓW 
1. zwizanych z prowadzeniem 

działalnoci gospodarczej, bez 
wzgldu na sposób 
zakwalifikowania w ewidencji 
gruntów i budynków 

27. 

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

28. 

          

29. 

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

2. zajtych na prowadzenie      
   odpłatnej statutowej działalnoci 
   poytku publicznego przez   
   organizacje poytku publicznego 

30. 

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

31. 
          

32. 

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

3. pod jeziorami, zajtych na 
zbiorniki wodne retencyjne lub 
elektrowni wodnych

33. 

......................... ha 

34. 

          

35. 

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

4. pozostałe grunty 36. 
........................ m2

37. 
          

38. 
............................. 

5. przeznaczonych do działalnoci 
lotnisk i ldowisk, zwizanych z 
obsług pasów startowych w 
zakresie startów i ldowa

39. 
      ........................ m2

40. 41. 
                .............................. 

E.2 POWIERZCHNIA UYTKOWA BUDYNKÓW LUB ICH CZCI 
Do powierzchni uytkowej budynku lub jego czci naley zaliczy powierzchni mierzon, po wewntrznej długoci cian na wszystkich kondygnacjach, z 
wyjtkiem powierzchni klatek schodowych oraz szybów dwigowych. Za kondygnacj uwaa si równie garae podziemne, piwnice, sutereny i poddasza 
uytkowe. 

1. mieszkalnych – ogółem, w tym: 42. 
............................ m2

43. 44. 
.................................... 

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

- kondygnacji o wysokoci powyej 2,20 m 

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

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

          

           

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

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

2. zwizanych z prowadzeniem 
działalnoci gospodarczej oraz 
od czci budynków 
mieszkalnych zajtych na 
prowadzenie działalnoci 
gospodarczej ogółem, 

     w tym: 

45. 

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

46. 

         

        

        

47. 

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

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

- kondygnacji o wysokoci powyej 2,20 m 

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

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

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

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

3. zajte na prowadzenie 
działalnoci gospodarczej  
w zakresie obrotu 
kwalifikowanym materiałem 
siewnym ogółem, w tym: 

48. 

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

49. 50. 

.................................... 
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4. zwizanych z udzielaniem 
wiadcze zdrowotnych w 
rozumieniu przepisów o 
działalnoci leczniczej, zajtych 
przez podmioty udzielajce tych 
wiadcze, w tym:

51. 

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

52. 53. 

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

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

- kondygnacji o wysokoci powyej 2,20 m 

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

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

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

  
               ….............................. 

5.zajtych na prowadzenie 
odpłatnej statutowej 
działalnoci poytku 
publicznego przez organizacje 
poytku publicznego w tym: 

  

54. 

……..................... m2

55. 

   

56. 

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

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

- kondygnacji o wysokoci powyej 2,20 m 

…........................ m2

……..................... m2

  …................................. 

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

6. budynki pozostałe  ogółem,
w tym: 

   

57. 

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

58. 
        
                          
     

59. 

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

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

- kondygnacji o wysokoci powyej 2,20 m

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

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

               ….................................. 

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

7. budynki kontroli lotów ogółem,
w tym:

60. 

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

61. 
        
                          
     

62. 

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

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

- kondygnacji o wysokoci powyej 2,20 m

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

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

               ….................................. 

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

E.3 BUDOWLE
1. budowle
     (warto, o której mowa w przepisach o 

podatkach dochodowych) 

63. 
..........................

64. 
2 % 

65. 
  …...............................

2. budowle przeznaczone pod 
    działalno lotnisk i ldowisk, 

zwizanych z obsług pasów 
startowych w zakresie startów i 
ldowa     (warto, o której mowa w 
przepisach o podatkach dochodowych) 

66. 
..........................

67. 
0,001 % 

68. 
  …...............................

F. ŁCZNA KWOTA PODATKU 

Kwota podatku (po zaokrgleniu do pełnych złotych )
Suma kwot z  pozycji E.1, E.2, E.3  

69. 

..................................
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G. DANE DOTYCZCE ZWOLNIE PODATKOWYCH WYNIKAJACYCH Z USTAWY 
    (Ustawa z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2006r. Nr 121, poz.844 z pón.zm.). 
     LUB UCHWAŁY RADY GMINY 

Tytuł prawny zwolnienia

Podstawa opodatkowania 

Grunty  
(powierzchnia w m2)

Budynki lub ich czci 
(powierzchnia uytkowa 

w m2)

Budowle (warto w zł) Kwota zwolnienia

Art. 7 ust. 1 pkt 1 – budowle wchodzce w skład 
infrastruktury kolejowej w rozumieniu przepisów  o 
transporcie kolejowym oraz zajte pod nie grunty, jeeli: 
a) zarzdca infrastruktury jest obowizany do jej 
udostpnienia licencjonowanym przewonikom 
kolejowym lub  
b) s przeznaczone wyłcznie do przewozu osób, 
wykonywanego przez przewonika kolejowego, który 
równoczenie zarzdza t infrastruktur bez 
udostpniania jej innym przewonikom, lub  
c) tworz linie kolejowe o szerokoci torów wikszej ni
1.435 mm; 

70. 71. 72. 

Art. 7 ust. 1 pkt 1a – grunty, budynki i budowle 
pozostałe po likwidacji linii kolejowych lub ich 
odcinków – do czasu przeniesienia ich własnoci lub 
prawa uytkowania wieczystego – nie dłuej jednak ni
przez 3 lata od pierwszego dnia miesica nastpujcego 
po miesicu, w którm stała si ostateczna decyzja lub 
weszło w ycie rozporzdzenie, wyraajce zgod na 
likwidacj linii lub ich odcinków, wydane w trybie 
przewidzianym w przepisach o tarnsporcie kolejowym – 
z wyjtkiem zajtych na działalno inn ni działalno, 
o której mowa w przepisach o transporcie kolejowym;

73. 74. 75. 76. 

Art.7 ust.1 pkt 3-budynki, budowle i zajte pod nie 
grunty na obszarze czci lotniczych lotnisk uytku 
publicznego; 

77. 78. 79. 80. 

Art. 7 ust. 1 pkt 4 – budynki gospodarcze lub ich czci:  
a) słuce działalnoci lenej lub rybackiej,  
b) połoone na gruntach gospodarstw rolnych, słuce 
wyłcznie działalnoci rolniczej,  
c) zajte na prowadzenie działów specjalnych produkcji 
rolnej; 

 81.  82. 

Art.7 ust.1 pkt 5–nieruchomoci lub ich czci zajte na 
potrzeby prowadzenia przez stowarzyszenia  statutowej 
działalnoci wród dzieci i młodziey w zakresie 
owiaty, wychowania, nauki i techniki, kultury fizycznej 
i sportu, z wyjtkiem wykorzystywanych do 
prowadzenia działalnoci gospodarczej, oraz grunty 
zajte trwale na obozowiska i bazy wypoczynkowe 
dzieci i młodziey; 

83. 84.  85. 

Art.7 ust.1 pkt 9–budowle wałów ochronnych, grunty 
pod wałami ochronnymi i połóone w midzywałach, z 
wyjtkiem zajtych na prowadzenie działalnoci 
gospodarczej przez inne podmioty ni spółki wodne, ich 
zwizki oraz zwizki wałowe;

86.  87. 88. 

Art. 7 ust. 1 pkt 10 – grunty stanowice nieuytki, uytki 
ekologiczne, grunty zadrzewione i zakrzewione, z 
wyjtkiem zajtych na prowadzenie działalnoci 
gospodarczej; 

89.   90. 

Art. 7 ust.1 pkt 14 – nieruchomoci lub ich czci zajte 
na prowadzenie nieodpłatnej statutowej działalnoci 
poytku publicznego przez organizacje poytku 
publicznego; 

91. 92. 93. 94. 

Art. 7 ust. 2 pkt 2 – szkoły, placówki, zakłady 
kształcenia i placówki doskonalenia nauczycieli – 
publiczne i niepubliczne, oraz organy prowadzce te 
szkoły, placówki i zakłady, z tytułu zarzdu, 
uytkowania lub uytkowania wieczystego 
nieruchomoci szkolnych; zwolnienie nie dotyczy 
przedmiotów opodatkowania zajtych na działalno
gospodarcz inn ni działalno owiatowa; 

95. 96.  97. 
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Art.7 ust 2 pkt 4–prowadzcych zakłady pracy 
chronionej lub zakłady aktywnoci zawodowej-w 
zakresie przedmiotów opodatkowania zgłoszonych 
wojewodzie, jeeli zgłoszenie zostało potwierdzone 
decyzj w sprawie przyznania statusu zakładu pracy 
chronionej lub zakładu aktywnoci zawodowej albo 
zawiadczeniem –zajtych na prowadzenie tego zakładu, 
z wyjtkiem przedmiotów opodatkowania znajdujcych 
si w posiadaniu zalenym podmiotów niebdcych 
prowadzcymi zakłady pracy chronionej lub zakłady 
aktywnoci zawodowej;

98. 99. 100. 101. 

Art.1b ust.1 ustawy – zwolnienia przyznane Kociołom i 
zwizkom wyznaniowym na podstawie odrbnych 
ustaw;

102. 103.  104. 

Na podstawie Uchwały Rady Gminy Bestwina zwalnia 
si  z podatku od nieruchomoci budynki lub ich czci, 
grunty oraz budowle: 
-stanowice mienie komunalne, wykorzystywane przez 
gminne jednostki organizacyjne podległe Radzie Gminy 
oraz samorzdowe instytucje kultury, zwolnienie nie 
dotyczy nieruchomoci lub ich czci zajtych na 
prowadzenie działalnoci gospodarczej; 

105. 106. 107. 108. 

Na podstawie Uchwały Rady Gminy Bestwina zwalnia 
si  z podatku od nieruchomoci budynki lub ich czci, 
grunty oraz budowle: 
-zajte na potrzeby prowadzenia ochrony 
przeciwpoarowej, zwolnienie nie dotyczy 
nieruchomoci lub ich czci zajtych na prowadzenie 
działalnoci gospodarczej; 

109. 110. 111. 112. 

Na podstawie Uchwały Rady Gminy Bestwina zwalnia 
si  z podatku od nieruchomoci budynki lub ich czci, 
grunty oraz budowle: 
-grunty stanowice drogi oznaczone w ewidencji 
gruntów i budynków symbolem „dr” za wyjtkiem 
zajtych na prowadzenie działalnoci gospodarczej; 

113.   114. 

Inne zwolnienia (naley poda tytuł zwolnienia oraz 
podstaw prawn); 

115. 116. 117. 118. 

ŁCZNA KWOTA ZWOLNIENIA (po zaokrgleniu do pełnych złotych) 119. 

H. GRUNTY WYŁCZONE Z OPODATKOWANIA 

Tytuł prawny zwolnienia   
    Grunty (powierzchnia w m2) 

Art.2 ust.3 pkt 2-grunty pod wodami płyncymi i 
kanałami eglownymi, z wyjtkiem jezior oraz gruntów 
zajtych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni 
wodnych 

120. 
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I. INFORMACJE O ZAŁCZNIKACH  (do niniejszej deklaracji dołczono) 

121.  Liczba załczników ZN -1 (składane obowizkowo) 122. 

J. OWIADCZENIE I PODPIS PODATNIKA/ OSOBY REPREZENTUJCEJ PODATNIKA 
     

Owiadczam, e s mi znane przepisy Kodeksu karnego skarbowego o odpowiedzialnoci za podanie danych niezgodnych z rzeczywistoci. 

 123. Imi 124. Nazwisko 

 125. Data wypełnienia (dzie - miesic – rok) 126. Podpis (piecz) podatnika / osoby reprezentujcej podatnika 

K. ADNOTACJE ORGANU PODATKOWEGO 

127. Uwagi organu podatkowego 128. DO PRZYPISU W ZŁ. 129. DO ODPISU W ZŁ. 

130. Podpis sprawdzajcego 131. Data  (dzie - miesic - rok) 

P O U C Z E N I E 

Uyte w ustawie okrelenia oznaczaj: 
• budynek – obiekt budowlany w rozumieniu przepisów prawa budowlanego, który jest trwale 

zwizany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomoc przegród budowlanych oraz posiada 
fundamenty i dach;  

• budowla – obiekt budowlany w rozumieniu prawa budowlanego nie bdcy budynkiem lub obiektem 
małej architektury, a take urzdzenie budowlane w rozumieniu przepisów prawa budowlanego 
zwizane z obiektem budowlanym, które zapewnia moliwo uytkowania obiektu zgodnie z jego 
przeznaczeniem;  

• grunty, budynki i budowle zwizane z prowadzeniem działalnoci gospodarczej – grunty, budynki i 
budowle bdce w posiadaniu przedsibiorcy lub innego podmiotu prowadzcego działalno
gospodarcz, z wyjtkiem budynków mieszkalnych oraz gruntów zwizanych z tymi budynkami, a 
take gruntów, o których mowa w art.5 ust.1 lit.b, chyba e przedmiot opodatkowania nie jest i nie 
moe by wykorzystywany do prowadzenia tej działalnoci ze wzgldów technicznych; 
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Obliczony podatek w deklaracji podatku od nieruchomoci naley wpłaca bez wezwania na rachunek 
budetu gminy Bestwina w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowizku podatkowego w 
terminie do dnia 15 kadego miesica. 

Nr konta 78 8453 0002 0000 1717 2000 0010  Bank Spółdzielczy Bestwina. 

   
Pouczenie

W przypadku niewpłacenia w okrelonych ustawowo terminach kwoty nalenego podatku lub wpłacenia 
jej w niepełnej wysokoci, niniejsza deklaracja stanowi podstaw do wystawienia tytułu wykonawczego, 
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 czerwca 1966r. o postpowaniu egzekucyjnym w administracji 
(Dz.U. z 2005 r. Nr 229, poz. 1954 z pón. zm.). 
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Załącznik nr 2
do uchwały nr X/85/2011

Rady Gminy Bestwina
z dnia 27 października 2011 r.                                                                                                                             

1.Numer Identyfikacji Podatkowej składajcego informacj * 

................................................................................................... 
1.Numer Identyfikacji Podatkowej współmałonka/współwłaciciela * 

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

IN – 1                   INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOCI, ROLNEGO, LENEGO 

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Tekst jedn. Dz.U. z 2010 r. Nr  95 poz. 613 ze zm.),  
                               ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Tekst jedn. Dz.U. z 2006 Nr 136 poz.969 ze zm.), 
                                ustawa z dnia 30 padziernika 2002 r. o podatku lenym (Tekst jedn. Dz.U. nr 200, poz.1682 ze zm.).                     
Składajcy:            Formularz przeznaczony dla osób fizycznych bdcych włacicielami nieruchomoci lub obiektów budowlanych, posiadaczami 

samoistnymi nieruchomoci lub obiektów budowlanych, uytkownikami wieczystymi gruntów, posiadaczami nieruchomoci lub ich 
czci albo obiektów budowlanych lub ich czci, stanowicych własno Skarbu Pastwa lub jednostki samorzdu terytorialnego. 

Termin składania:  W  terminie 14 dni od zaistnienia okolicznoci majcych wpływ na powstanie, bd wyganicie obowizku podatkowego lub 
zaistnienia zdarzenia majcego wpływ na wysoko podatku. 

Miejsce składania:  Wójt Gminy Bestwina właciwy ze wzgldu na miejsce połoenia  przedmiotów opodatkowania. 
A. MIEJSCE SKŁADANIA INFORMACJI 
  

3. Urzd Gminy Bestwina 
    ul. Krakowska 111 
    43-512 Bestwina 

B. DANE IDENTYFIKACYJNE NIERUCHOMOCI 

 4. Rodzaj własnoci, posiadania (zaznaczy właciw kratk) 
     1. Właciciel          2. współwłaciciel        3. posiadacz samoistny    4. współposiadacz samoistny    5. uytkownik wieczysty 
     6. Współuytkownik wieczysty   7. Posiadacz      8. współposiadacz 

5. Miejsce/a (adres/y) połoenia przedmiotów opodatkowania oraz  numer/y działek 

6. Numer/y ksigi wieczystej lub zbioru/ów dokumentów 

C.  DANE IDENTYFIKACYJNE  

C.1  DANE PODATNIKA 
 7. Nazwisko, pierwsze imi, data urodzenia 

 8. Imi ojca, imi matki 

 9. Numer PESEL * 

C.1.1  ADRES ZAMIESZKANIA 
 10. Kraj 11. Województwo 12. Powiat 

 13. Gmina 14. Ulica 15. Numer domu / Numer lokalu 

 16. Miejscowo 17. Kod pocztowy 18. Poczta 

C.2  DANE WSPÓŁMAŁONKA / WSPÓŁWŁACICIELA 
19. Nazwisko, pierwsze imi, data urodzenia 

20. Imi ojca, imi matki 

21. Numer PESEL * 

C.2.1  ADRES ZAMIESZKANIA 
22. Kraj 23. Województwo 24. Powiat 

25. Gmina 26. Ulica 27. Numer domu / Numer lokalu 

28. Miejscowo 29. Kod pocztowy 30. Poczta 

D. OKOLICZNOCI POWODUJCE KONIECZNO ZŁOENIA INFORMACJI 
 19. Okolicznoci (zaznaczy właciw kratk) 

              1. informacja składana po raz pierwszy na dany rok                      2. korekta uprzednio złoonej informacji (wykazu)  

na 
2. Rok 

........................................ 
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I. PODATEK OD NIERUCHOMOCI 
E.DANE DOTYCZCE PRZEDMIOTÓW OPODATKOWANIA (z wyjtkiem zwolnionych) 

Wyszczególnienie Podstawa opodatkowania 
E.1 POWIERZCHNIA GRUNTÓW

1. zwizana z prowadzeniem działalnoci gospodarczej, bez wzgldu na sposób zakwalifikowania 
w ewidencji gruntów i budynków      ............................................m2
2. pod jeziorami, zajtych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych  

      ............................................ha 
3. Zajtych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalnoci poytku publicznego przez 
organizacje poytku publiczne       ...........................................m2
4. pozostałe grunty /tereny mieszkaniowe oznaczone symbolem B i inne grunty 
niesklasyfikowane/       ...........................................m2

E.2 POWIERZCHNIA UYTKOWA BUDYNKÓW LUB ICH CZCI 

1. mieszkalnych *

w tym 
kondygnacji 
o wysokoci:

 - od 1,40 do 2,20 m (zaliczy 50 % powierzchni)       ...........................................m2

 - powyej 2,20 m      ............................................m2
2. zwizanych z prowadzeniem działalnoci gospodarczej: w czci budynków mieszkalnych /w budynkach     
   pozostałych 

w tym 
kondygnacji 
o wysokoci:

 - od 1,40 do 2,20 m (zaliczy 50 % powierzchni)       ...........................................m2
  
- powyej 2,20 m       ...........................................m2

3. zajtych na prowadzenie działalnoci gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym  materiałem siewnym

w tym 
kondygnacji 
o wysokoci:

 - od 1,40 do 2,20 m (zaliczy 50 % powierzchni)        .........................................m2 
  
- powyej 2,20 m        .........................................m2 

4. zwizanych z udzielaniem wiadcze zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalnoci letniczej, zajtych przez podmioty udzielajce tych 
wiadcze  

w tym 
kondygnacji 
o wysokoci:

  
- od 1,40 do 2,20 m (zaliczy 50 % powierzchni)        .........................................m2 

 - powyej 2,20 m        .........................................m2 

5. wybudowanych na terenach ujtych w planie zagospodarowania przestrzennego jako zabudowa  letniskowa  

w tym 
kondygnacji 
o wysokoci:

 - od 1,40 do 2,20 m (zaliczy 50 % powierzchni)        .........................................m2 
  
- powyej 2,20 m        .........................................m2 

6. zajtych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalnoci poytku publicznego przez organizacje poytku  
   publicznego 

w tym 
kondygnacji 
o wysokoci:

  
- od 1,40 do 2,20 m (zaliczy 50 % powierzchni)        .........................................m2 
  
- powyej 2,20 m        .........................................m2 

7. pozostałych, innych ni wymienione (garae, budynki gospodarcze, budynki gospodarcze zajte na działalno rolnicz)  

w tym 
kondygnacji 
o wysokoci:

  
- od 1,40 do 2,20 m (zaliczy 50 % powierzchni)        .........................................m2 
  
- powyej 2,20 m        .........................................m2 

E.3 BUDOWLE - według wartoci okrelonej w art.4 ust.1 pkt 3 i ust.3-7
      ...........................................m2

F. INFORMACJA O NIERUCHOMOCIACH ZWOLNIONYCH 
1. budynki gospodarcze lub ich czci połoone na gruntach gospodarstw rolnych, słuce 
wyłcznie działalnoci rolniczej        ..........................................m2
2. inne (poda rodzaj, powierzchni gruntów, budynków, budowli zwolnionych oraz przepis 
prawa - z jakiego tytułu wystpuje zwolnienie)....................................       ...........................................m2
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II. PODATEK ROLNY 

G. DANE DOTYCZCE PRZEDMIOTU OPODATKOWANIA (włcznie ze zwolnieniami) 

Klasy uytków 
wynikajce z 

ewidencji 
gruntów 

Powierzchnia gruntu w hektarach fizycznych 

 orne sady uytki 
zielone 

rolne 
zabudowane 

zadrzewione i 
zakrzewione 

Ogółem ha 

I 
II 
III x x 
III a x 
III b  x 
IV 
IV a x 
IV b x 
V 
VI 
Viz 
Razem 
Grunty pod stawami 

  - zarybione /czym/ 
  - nie zarybione 

Rowy 
RAZEM 

H. INFORMACJA O ZWOLNIENIACH W PODATKU ROLNYM 
               (poda rodzaj, klas i powierzchni gruntów zwolnionych oraz przepis prawa - z jakiego tytułu wystpuje zwolnienie) 

I. ULGI W PODATKU ROLNYM OD GRUNTÓW                                                                           

1. z tytułu nabycia lub przyjcia w zagospodarowanie gruntów 
       
      ............................................ 

2. inwestycyjne 
      
      ............................................ 

3. inne 
        
      ............................................ 

Razem 
        
       ............................................

III. PODATEK LENY 

J. POWIERZCHNIA LASU

- wynikajca z ewidencji gruntów i budynków 
       
      .............................................. 

 - zwolniona od podatku lenego w tym:  

a) lasy z drzewostanem do 40 lat

b) inne (poda rodzaj, powierzchni gruntów zwolnionych oraz przepis prawa - z jakiego       
    tytułu wystpuje zwolnienie) 

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

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

- podlegajca opodatkowaniu      ............................................... 
  
W tym: lasy ochronne oraz lasy wchodzce w skład rezerwatów przyrody i parków       
  narodowych 

       
      .............................................
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K. POŁOENIE GRUNTÓW NA TERENIE INNYCH GMIN    
Powierzchnia gruntu w ha fizycznych 

  

L. OWIADCZENIE I PODPIS PODATNIKA/ OSOBY REPREZENTUJCEJ PODATNIKA 

Owiadczam, e s mi znane przepisy Kodeksu karnego skarbowego o odpowiedzialnoci za podanie danych niezgodnych z rzeczywistoci.
20. Imi 21. Nazwisko 

 22. Data wypełnienia (dzie - miesic - rok) 23. Podpis (piecz) składajcego / osoby reprezentujcej składajcego 

M. ADNOTACJE ORGANU PODATKOWEGO 
24. Uwagi organu podatkowego 

25. Podpis sprawdzajcego  26. Data (dzie - miesic - rok) 

* Do powierzchni uytkowej budynku lub jego czci naley zaliczy powierzchni mierzon, po wewntrznej długoci cian na wszystkich 
kondygnacjach, z wyjtkiem powierzchni klatek schodowych oraz szybów dwigowych. Za kondygnacj uwaa si równie garae podziemne, 
piwnice, sutereny i poddasza uytkowe.

* Numer PESEL – w przypadku podatników bdcymi osobami fizycznymi objtymi rejestrem PESEL nieprowadzcych działalnoci 
gospodarczej lub niebdcych zarejestrowanymi podatnikami podatku od towarów i usług, 

* NIP – w przypadku pozostałych podmiotów podlegajcych obowizkowi ewidencyjnemu. 

TERMIN ZWROTU DO 7 DNI. POKÓJ NR 15 
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UCHWAŁA NR X/86/2011 
RADY GMINY BESTWINA

z dnia 27 października 2011 r.

w sprawie określenia na 2012 rok stawek podatku od środków transportowych

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8), art. 40 ust. 1, 
art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku 
o samorządzie gminnym (t.j. roku Dz.U. z 2001 r. 
Nr 142 poz.1591 z późniejszymi zmianami), art. 10, 
art. 12 ust. 4, art. 12b ustawy z dnia 12 stycznia 
1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t. j. Dz.U. 
z 2010 r. Nr 95 poz. 613 ze zm.), art. 4 ust. 1 ustawy 
z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów norma-
tywnych i niektórych innych aktów prawnych (t.j. 
Dz.U. z 2010 r. Nr 17 poz.95) Rada Gminy Bestwina 
uchwala: 

§ 1. Ustala się wysokość rocznych stawek po-
datku od środków transportowych na rok 2012 
obowiązujących w gminie Bestwina zgodnie z Za-
łącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zwalnia się z podatku od środków trans-
portowych samochody związane z ochroną 

przeciwpożarową.

§ 3. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi 
Gminy.

§ 4. Traci moc Uchwała Rady Gminy Nr XLV/
313/10 z dnia 7 października 2010 roku w sprawie 
stawek podatku od środków transportowych na 
2011 rok obowiązujących w Gminie Bestwina.

§ 5. 1. Uchwała wchodzi w życie 14 dni po 
ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Śląskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 
2012 roku.

2. Uchwała podlega ogłoszeniu w sposób zwy-
czajowo przyjęty na terenie gminy.

Przewodniczący Rady  
Jerzy Zużałek

Załącznik
do uchwały nr X/86/2011

Rady Gminy Bestwina
z dnia 27 października 2011 r.

                                                                                 Załcznik Nr 1 do Uchwały Nr X/86/2011   
                                                                                 Rady Gminy Bestwina z dnia 27.10.2011r. 

Wysoko rocznych stawek podatku od rodków transportowych na rok 2012 obowizujcych 
w Gminie Bestwina. 

1. Od samochodów ciarowych o dopuszczalnej masie całkowitej powyej 3,5 tony                
i poniej 12 ton: 

      
                  powyej 3,5 tony do 5,5 tony włcznie       586,00 zł.                                
                  powyej 5,5 tony do 9,0  ton włcznie                                     977,00 zł. 
                  powyej 9,0 ton i mniej ni 12,0 ton                                       1176,00 zł.

2. Od samochodów ciarowych o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyszej ni
12 ton: 

Stawki podatku od rodków transportu Stawka 

  
nie mniej ni mniej ni

Zawieszenie osi 
pneumatyczne 

lub równowane 
Inny system 

zawieszenia osi 

2 osie 

12 13 1 018,00 1 430,00
13 14 1 113,00 1 587,00
14 15 1 234,00 1 765,00
15   1 375,00 1 958,00

3 osie 

12 17 1 008,00 1 438,00
17 19 1 117,00 1 595,00
19 21 1 239,00 1 774,00
21 23 1 379,00 1 970,00
23 25 1 532,00 2 191,00
25   1 532,00 2 191,00

4 osie                       
i 

wicej

12 25 1 524,00 2 176,00
25 27 1 693,00 2 418,00
27 29 1 880,00 2 685,00
29 31 2 011,00 2 912,00
31   2 011,00 2 912,00

3. Od cigników siodłowych i balastowych przystosowanych od uywania łcznie                     
z naczep lub przyczep o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej od 
3,5 tony i poniej 12 ton: 

   
                od 3,5 tony i poniej 12 ton                                                  1 371,00 zł. 
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                                                                                 Załcznik Nr 1 do Uchwały Nr X/86/2011   
                                                                                 Rady Gminy Bestwina z dnia 27.10.2011r. 

Wysoko rocznych stawek podatku od rodków transportowych na rok 2012 obowizujcych 
w Gminie Bestwina. 

1. Od samochodów ciarowych o dopuszczalnej masie całkowitej powyej 3,5 tony                
i poniej 12 ton: 

      
                  powyej 3,5 tony do 5,5 tony włcznie       586,00 zł.                                
                  powyej 5,5 tony do 9,0  ton włcznie                                     977,00 zł. 
                  powyej 9,0 ton i mniej ni 12,0 ton                                       1176,00 zł.

2. Od samochodów ciarowych o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyszej ni
12 ton: 

Stawki podatku od rodków transportu Stawka 

  
nie mniej ni mniej ni

Zawieszenie osi 
pneumatyczne 

lub równowane 
Inny system 

zawieszenia osi 

2 osie 

12 13 1 018,00 1 430,00
13 14 1 113,00 1 587,00
14 15 1 234,00 1 765,00
15   1 375,00 1 958,00

3 osie 

12 17 1 008,00 1 438,00
17 19 1 117,00 1 595,00
19 21 1 239,00 1 774,00
21 23 1 379,00 1 970,00
23 25 1 532,00 2 191,00
25   1 532,00 2 191,00

4 osie                       
i 

wicej

12 25 1 524,00 2 176,00
25 27 1 693,00 2 418,00
27 29 1 880,00 2 685,00
29 31 2 011,00 2 912,00
31   2 011,00 2 912,00

3. Od cigników siodłowych i balastowych przystosowanych od uywania łcznie                     
z naczep lub przyczep o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej od 
3,5 tony i poniej 12 ton: 

   
                od 3,5 tony i poniej 12 ton                                                  1 371,00 zł. 

4. Od cigników siodłowych i balastowych przystosowanych do uywania łcznie                   
z naczep lub przyczep o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej 
lub wyszej ni 12 ton: 

                 

Stawki podatku od rodków transportu Stawka 

  
nie mniej ni mniej ni

Zawieszenie osi 
pneumatyczne 

lub równowane 

Inny system 
zawieszenia osi 

2 
osie

12 18 1 202,00 1 718,00
18 25 1 337,00 1 910,00
25 31 1 484,00 2 121,00
31   1 719,00 2 250,00

3 
osie 12 40 1 953,00 2 250,00

40   2 096,00 2 869,00

5. Od przyczep i naczep , które łcznie z pojazdem silnikowym posiadaj dopuszczaln
mas całkowit od 7 ton i poniej 12 ton, z wyjtkiem zwizanych wyłcznie                           
z działalnoci rolnicz prowadzon przez podatnika podatku rolnego: 

                 od 7 ton i poniej 12                                                               807,00 zł. 

6. Od przyczep i naczep ,które łcznie z pojazdem silnikowym posiadaj dopuszczaln
mas całkowit równ lub wysz ni 12 ton , z wyjtkiem zwizanych wyłcznie                  
z działalnoci rolnicz prowadzon przez podatnika podatku rolnego: 

Stawki podatku od rodków transportu Stawka 

  
nie mniej ni mniej ni

Zawieszenie osi 
pneumatyczne 

lub równowane 

Inny system 
zawieszenia osi 

1 o
12 18 485,00 694,00
18 25 539,00 771,00
25   601,00 856,00

2 
osie

12 28 1 055,00 1 510,00
28 33 1 174,00 1 675,00
33 38 1 303,00 1 760,00
38   1 397,00 2 068,00

3 
osie

12 38 1 151,00 1 642,00
38   1 283,00 1 825,00

7. Od autobusów w zalenoci od liczby miejsc: 

   o liczbie miejsc do siedzenia mniejszej ni 30        941,00 zł. 
  o liczbie miejsc do siedzenia równej lub wyszej ni 30     1 886,00 zł.
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4. Od cigników siodłowych i balastowych przystosowanych do uywania łcznie                   
z naczep lub przyczep o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej 
lub wyszej ni 12 ton: 

                 

Stawki podatku od rodków transportu Stawka 

  
nie mniej ni mniej ni

Zawieszenie osi 
pneumatyczne 

lub równowane 

Inny system 
zawieszenia osi 

2 
osie

12 18 1 202,00 1 718,00
18 25 1 337,00 1 910,00
25 31 1 484,00 2 121,00
31   1 719,00 2 250,00

3 
osie 12 40 1 953,00 2 250,00

40   2 096,00 2 869,00

5. Od przyczep i naczep , które łcznie z pojazdem silnikowym posiadaj dopuszczaln
mas całkowit od 7 ton i poniej 12 ton, z wyjtkiem zwizanych wyłcznie                           
z działalnoci rolnicz prowadzon przez podatnika podatku rolnego: 

                 od 7 ton i poniej 12                                                               807,00 zł. 

6. Od przyczep i naczep ,które łcznie z pojazdem silnikowym posiadaj dopuszczaln
mas całkowit równ lub wysz ni 12 ton , z wyjtkiem zwizanych wyłcznie                  
z działalnoci rolnicz prowadzon przez podatnika podatku rolnego: 

Stawki podatku od rodków transportu Stawka 

  
nie mniej ni mniej ni

Zawieszenie osi 
pneumatyczne 

lub równowane 

Inny system 
zawieszenia osi 

1 o
12 18 485,00 694,00
18 25 539,00 771,00
25   601,00 856,00

2 
osie

12 28 1 055,00 1 510,00
28 33 1 174,00 1 675,00
33 38 1 303,00 1 760,00
38   1 397,00 2 068,00

3 
osie

12 38 1 151,00 1 642,00
38   1 283,00 1 825,00

7. Od autobusów w zalenoci od liczby miejsc: 

   o liczbie miejsc do siedzenia mniejszej ni 30        941,00 zł. 
  o liczbie miejsc do siedzenia równej lub wyszej ni 30     1 886,00 zł.
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UCHWAŁA NR XX/241/2011 
RADY MIEJSKIEJ W CZELADZI

z dnia 27 października 2011 r.

w sprawie ustalenia wysokości rocznych stawek podatku od nieruchomości obowiązujących 
na terenie miasta Czeladź w 2012 roku

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 8 ustawy z dnia 
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym / tekst 
jednolity: Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591, 
z późniejszymi zmianami/ art. 5 ust.1 i art. 7 ust. 3 
ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach 
i opłatach lokalnych / tekst jednolity: Dz.U. nr 95 
poz. 613 z 2010r. z późniejszymi zmianami/ Rada 
Miejska w Czeladzi uchwala : 

§ 1. Wprowadza się następujące stawki roczne 
podatku od nieruchomości :

1. Od budynków mieszkalnych lub ich części od 
1 m2 powierzchni użytkowej 0,61 zł 

2. Od budynków lub ich części :
a) związanych z prowadzeniem działalności go-

spodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich 
części zajętych na prowadzenie działalności gospo-
darczej od 1 m2 powierzchni użytkowej 20,61 zł

b) zajętych na prowadzenie działalności go-
spodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym
materiałem siewnym od 1 m2 powierzchni użyt-
kowej 9,60 zł

c) związanych z udzielaniem świadczeń zdro-
wotnych w rozumieniu przepisów o działalności 
leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych 

świadczeń od 1 m2 powierzchni użytkowej; 4,07 zł 
3. Od pozostałych budynków lub ich części, 

w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej sta-
tutowej działalności pożytku publicznego przez 
organizacje pożytku publicznego

a) garaży od 1 m2 powierzchni użytkowej 6,90 zł 
b) budynków gospodarczych od 1 m2 po-

wierzchni użytkowej 5,19 zł
c) pozostałych budynków od 1 m2 powierzchni 

użytkowej 6,90 zł 
4. Od budowli - 2% ich wartości określonej 

na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3-7 ustawy 
z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach 
lokalnych

5. Od gruntów :
a) związanych z prowadzeniem działalności 

gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifiko-
wania w ewidencji gruntów i budynków od 1 m2 
powierzchni 0,76 zł

b) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie 
odpłatnej statutowej działalności pożytku publicz-
nego przez organizacje pożytku publicznego od 
1 m2 powierzchni 0,35 zł

c) pod jeziorami zajętych na zbiorniki wod-
no-retencyjne lub elektrowni wodnych od 1 ha 
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powierzchni 4.04 zł

§ 2. Z dniem 31.12.2011 r. traci moc Uchwała 
Nr LVIII/943/2009 Rady Miejskiej w Czeladzi z dnia 
29 października 2009 roku w sprawie: ustalenia 
wysokości rocznych stawek podatku od nierucho-
mości.

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu poprzez 
wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta 
Czeladź oraz umieszczenie na stronie internetowej 
miasta Czeladź

§ 4. Uchwała wchodzi w życie 14 dni po ogło-
szeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Śląskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2012 
roku

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmi-
strzowi Miasta Czeladź.

Przewodnicząca 
Rady Miejskiej w Czeladzi  

mgr Jolanta Moćko

4651

UCHWAŁA NR XX/242/2011 
RADY MIEJSKIEJ W CZELADZI

z dnia 27 października 2011 r.

w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości na rok 2012

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst 
jednolity: Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z póź-
niejszymi zmianami) i art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 
stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych 
(tekst jednolity: Dz.U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 z póź-
niejszymi zmianami) zarządza się co następuje: 

§ 1. Zwalnia się od podatku od nieruchomo-
ści:

1. grunty oraz budynki lub ich części będące 
w posiadaniu jednostek organizacyjnych miasta 
działających w formie jednostek budżetowych 
prowadzących działalność w zakresie pomocy 
społecznej, kultury i kultury fizycznej z wyjątkiem
zajętych na prowadzenie działalności gospodar-
czej

2. grunty oraz budynki lub ich części będące 
w posiadaniu miejskich instytucji upowszechnia-
nia kultury z wyjątkiem zajętych na prowadzenie 
działalności gospodarczej

3. budynki lub ich części wykorzystywane na 
cele związane z ochroną bezpieczeństwa ludzi 
oraz utrzymywaniem bezpieczeństwa i porządku 
publicznego realizowane na podstawie ustawy 
z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (tekst jednolity: 
Dz.U. z 2007 r. Nr 43, poz. 277 z późn. zm.) wraz 
gruntami związanymi z tymi budynkami

4. grunty oraz budynki lub ich części zajęte na 
potrzeby ochrony przeciwpożarowej z wyjątkiem 
części wykorzystywanych do prowadzenia działal-
ności gospodarczej

5. grunty, budynki lub ich części oraz budowle 
zajęte na potrzeby działalności społeczno-kultural-
nej służące potrzebom wszystkich mieszkańców

6. grunty, budynki lub ich części oraz budowle 
stanowiące mienie komunalne nie oddane w po-
siadanie osobom trzecim

7. grunty, budynki lub ich części położone na 
terenie cmentarza komunalnego

8. grunty, budynki lub ich części oraz budowle 
służące lecznictwu zamkniętemu na udzielanie 
świadczeń zdrowotnych, z wyjątkiem oddanych 
w posiadanie innym podmiotom na podstawie 
umów cywilnoprawnych w celu prowadzenia dzia-
łalności gospodarczej

9. grunty oraz budynki lub ich części zajęte na 
potrzeby prowadzenia działalności statutowej przez 
stowarzyszenia w zakresie zwalczania patologii 
społecznych, z wyjątkiem zajętych na prowadzenie 
działalności gospodarczej

10. grunty oraz budynki lub ich części zajęte na 
potrzeby prowadzenia przez stowarzyszenia dzia-
łalności statutowej na rzecz emerytów, rencistów, 
osób niepełnosprawnych, kombatantów, inwali-
dów wojennych i byłych więźniów politycznych, 
z wyjątkiem zajętych na prowadzenie działalności 
gospodarczej.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 
dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Śląskiego, nie wcześniej jednak niż 
z dniem 1 stycznia 2012 r.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmi-
strzowi Miasta Czeladź

Przewodnicząca 
Rady Miejskiej w Czeladzi  

mgr Jolanta Moćko
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UCHWAŁA NR XX/243/2011 
RADY MIEJSKIEJ W CZELADZI

z dnia 27 października 2011 r.

w sprawie ustalenia opłaty od posiadania psów na 2012 rok

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 8 ustawy z dnia 
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym / tekst 
jednolity: Dz. U. Nr 142 , poz. 1591 z 2001 roku 
z późniejszymi zmianami/ , art. 18a ustawy z dnia 12 
stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych / 
tekst jednolity: Dz.U. nr 95 poz. 613 z 2010r. z później-
szymi zmianami/ Rada Miejska w Czeladzi uchwala: 

§ 1. Uchwałą niniejszą Rada Miejska w Czeladzi
1. wprowadza na terenie miasta Czeladź opłatę 

od posiadania psów;
2. określa wysokość stawki opłaty od posiadania 

psów;
3. określa zasady ustalania i poboru oraz termi-

ny płatności opłaty od posiadania psów;
4. zarządza pobór opłaty od posiadania psów 

w drodze inkasa, określa inkasentów, terminy płatno-
ści dla inkasentów oraz wynagrodzenie za inkaso.

§ 2. Wprowadza się na terenie Miasta Czeladź 
opłatę od posiadania psów.

§ 3. Stawkę roczną opłaty od posiadania psów 
ustala się w wysokości 35,00 zł od każdego psa.

§ 4. Opłatę obniża się o połowę tj. do kwoty 
17,50 zł z tytułu posiadania jednego psa przez 
emerytów w wieku do 65 lat prowadzących samo-
dzielnie gospodarstwo domowe bez względu na 
wielkość pobieranej emerytury oraz bezrobotnych 
zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy.

§ 5. Opłatę pobiera się w połowie stawki, jeżeli 
osoba weszła w posiadanie psa po dniu 30 czerwca 
roku podatkowego.

§ 6. Opłata płatna jest z góry, bez wezwania , do 
końca marca każdego roku lub w ciągu 14 dni od 
dnia wejścia w posiadanie psa.

§ 7. Zarządza się pobór opłaty, w drodze inkasa, 

przez jednostki organizacyjne uprawnione do ad-
ministrowania zasobami mieszkaniowymi:

1) Zakład Budynków Komunalnych
2) Czeladzką Spółdzielnię Mieszkaniową
3) Spółdzielnię Mieszkaniową SATURN
4) Górniczą Spółdzielnię Mieszkaniową SKAR-

BEK
5) Czeladzkie Towarzystwo Budownictwa Spo-

łecznego Spółka z o.o.

§ 8. Zainkasowane wpływy z opłaty od posia-
dania psów podlegają przekazaniu w całości do 
budżetu miasta w terminach

- do dnia 15 kwietnia w odniesieniu do opłat 
pobranych do końca marca, 

- do dnia 15 miesiąca następującego po zakoń-
czeniu kwartału w odniesieniu do opłat pobranych 
w miesiącach od kwietnia do grudnia. 

§ 9. Za pobór opłaty od posiadania psów inka-
sentowi przysługuje wynagrodzenie w wysokości 
20 % sumy zainkasowanego podatku.

§ 10. Z dniem 31.12.2011 r. traci moc Uchwała 
Nr XLIII/597/2008 Rady Miejskiej w Czeladzi z dnia 
30 października 2008 roku w sprawie opłaty od 
posiadania psów.

§ 11. Uchwała podlega ogłoszeniu poprzez 
wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta 
Czeladź oraz umieszczenie na stronie internetowej 
Miasta Czeladź.

§ 12. Uchwała wchodzi w życie 14 dni po ogłosze-
niu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego 
z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2012 roku.

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Burmi-
strzowi Miasta Czeladź.

Przewodnicząca 
Rady Miejskiej w Czeladzi  

mgr Jolanta Moćko
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UCHWAŁA NR 86/X/2011 
RADY MIEJSKIEJ W KALETACH

z dnia 20 października 2011 r.

w sprawie opłaty targowej
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Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1 
i art. 41 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku 
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, 
poz. 1591 z późniejszymi zmianami), oraz art. 19 
w związku z art. 15 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. 
o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 r. 
Nr 95, poz. 613 z późniejszymi zmianami) Rada 
Miejska w Kaletach uchwala: 

§ 1. 1. Ustala się dzienną stawkę opłaty targowej 
za dokonywanie sprzedaży na ulicach 1 Maja, Żwirki 
i Wigury, Gwoździa, Leśnej, Tarnogórskiej i Pokoju:

1) z ręki, kosza i stolika o powierzchni do 1 m2 
- 20 zł,

2) ze straganu, stołu i namiotu zajmującego 
powierzchnię do 6 m2 - 30 zł 

przy czym za każdy dodatkowy m2 powierzchni 
opłata wzrasta o 7 zł.

2. Ustala się dzienną stawkę opłaty targowej za 
dokonywanie sprzedaży na terenach przykościel-
nych w trakcie odpustów:

1) z ręki, kosza i stolika o powierzchni do 1m2 
– 10 zł,

2) ze straganu, stołu i namiotu zajmującego 
powierzchnię do 6 m2 – 20 zł, 

przy czym za każdy dodatkowy m2 powierzchni 
opłata wzrasta o 5 zł.

3. Ustala się dzienną stawkę opłaty targowej 

za dokonywanie sprzedaży w pozostałych miej-
scach:

1) z ręki, kosza i stolika o powierzchni do 1 m2 
– 5 zł,

2) ze straganu, stołu i namiotu z zajmującego 
powierzchnię do 6 m2 – 10 zł, 

przy czym za każdy dodatkowy m2 powierzchni 
opłata wzrasta o 2 zł.

§ 2. Opłata targowa pobierana będzie w formie 
inkasa przez inkasentów – pracowników Urzędu 
Miasta w Kaletach : 

- Joannę Gatys, 
- Jadwigę Janczyk
- Jacka Lubosa 
- Janusza Maruszczyka

§ 3. Traci moc uchwała Nr 255/XXXIV/2009 Rady 
Miejskiej w Kaletach z dnia 10 listopada 2009 r. 
w sprawie opłaty targowej.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni 
od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Śląskiego, z mocą obowiązującą od 
1 stycznia 2012 roku.

Przewodniczący 
Rady Miejskiej w Kaletach  

inż. Eugeniusz Ptak
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UCHWAŁA NR 71/X/2011 
RADY GMINY KROCZYCE

z dnia 28 października 2011 r.

w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8, art. 41 ust. 1, 
art. 42 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorzą-
dzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 
142, poz. 1591 z późn. zm.) w związku z art. 6a ust. 
11 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku 
rolnym (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 136, poz. 
969 z późn. zm.), art. 6 ust. 13, ustawy z dnia 12 
stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych 
(tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613) oraz 
art. 6 ust. 9 ustawy z dnia 30 października 2002 r. 
o podatku leśnym (Dz. U. Nr 200, poz. 1682 z późn. 
zm.) Rada Gminy Kroczyce uchwala:

§ 1. Określa się wzór informacji w sprawie 
podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego sta-
nowiący załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały. 

§ 2. Określa się wzór deklaracji na podatek od 
nieruchomości stanowiący załącznik Nr 2 do ni-
niejszej uchwały. 

§ 3. Określa się wzór deklaracji na podatek rolny 

stanowiący załącznik nr 3 do niniejszej uchwały. 

§ 4. Określa się wzór deklaracji na podatek leśny 
stanowiący załącznik nr 4 do niniejszej uchwały. 

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi 
Gminy Kroczyce. 

§ 6. Traci moc uchwała nr 14/II/2006 Rady Gminy 
Kroczyce z dnia 04 grudnia 2006 r. w sprawie okre-
ślenia wzorów formularzy informacji i deklaracji 
podatkowych. 

§ 7. 1. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 
dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Śląskiego i ma zastosowanie do 
podatku należnego od 01 stycznia 2012r. 

2. Uchwała podlega głoszeniu w sposób zwy-
czajowo przyjęty na terenie gminy. 

Przewodniczący Rady Gminy: 
Wanda Karoń
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Rady Gminy Kroczyce
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Poz. 4654

INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOCI,  ROLNEGO,  LENEGO 

                                       na   

Podstawa prawna:      Ustawa z dnia 12 styczni 1991 r. o podatkach  i opłatach  lokalnych (Dz.U  z  2010 r.  Nr  95,  poz. 613 ze zm. ), ustawa    
                     z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (tekst jedn. Dz. U. z 2006 r., Nr136, poz.969 ze zm.), ustawa z dnia  30 padziernika 2002 r. o 

podatku lenym (Dz. U. Nr  200, poz. 1682)  
Składajcy:               Formularz przeznaczony dla osób fizycznych bdcych włacicielami nieruchomoci lub obiektów budowlanych, posiadaczami 

samoistnymi nieruchomoci lub obiektów budowlanych, uytkownikami wieczystymi gruntów, posiadaczami nieruchomoci lub 
ich czci albo obiektów budowlanych lub ich czci, stanowicych własno Skarbu Pastwa lub jednostki samorzdu 
terytorialnego.         

Termin  składania:     w  terminie  14  dni  od  zaistnienia  okolicznoci  majcych  wpływ  na  podstawie  (wyganicia)  obowizku  podatkowego  
lub  wysokoci  opodatkowania 

Miejsce składania:      Wójt Gminy właciwy ze wzgldu na miejsce połoenia gruntów, budynków, budowli 

A. MIEJSCE SKŁADANIA INFORMACJI 

3. Wójt Gminy …………………………………………… 
Adres ………………………………………........................ 

B. DANE IDENTYFIKACYJNE   
1. Rodzaj własnoci, posiadania (zaznaczy właciw pozycj) 
  1. właciciel  2. współwłaciciel   3. posiadacz samoistny   4. współposiadacz samoistny  
 5. uytkownik wieczysty  6. współuytkownik wieczysty  7. posiadacz   8. współposiadacz  
 9. współwłaciciel 
(prowadzcy gospodarstwo w 
całoci)  

 10.posiadacz zaleny (np. 
dzierawca) 

 

2.
przedmiot  opodatkowania                  miejsce  połoenia                     nr  działki                          nr  KW                              Nazwa  Sdu 

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

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

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

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

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

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

3. Nazwisko 4. Pierwsze imi 5. Data urodzenia 

6. Imi ojca, matki 7. Numer Pesel/REGON 8. Telefon 

9. Kraj 10. Województwo 11. Powiat 

12. Gmina 13. Ulica 14. Numer domu/Numer lokalu 

15. Miejscowo 16. Kod pocztowy 17. Poczta 

C. OKOLICZNOCI POWODUJCE KONIECZNO ZŁOENIA LUB ZMIANY INFORMACJI  
 1. informacja składana po raz pierwszy                                                    2. korekta wczeniej złoonej informacji  

I. PODATEK OD NIERUCHOMOCI  

D. DANE DOTYCZCE PRZEDMIOTÓW OPODATKOWANIA   (z   wyjtkiem   zwolnionych)  
Wyszczególnienie Podstawa 

opodatkowania 

D.1 POWIERZCHNIA GRUNTÓW  
1. zwizana z prowadzeniem działalnoci gospodarczej, bez wzgldu na sposób zakwalifikowania w ewidencji 

gruntów i budynków  …………………. m2 

2. pod jeziorami, zajtych na zbiorniki wodne, retencyjne lub elektrowni wodnych  ………………… ha 
3. zajtych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalnoci poytku publicznego przez organizacje poytku 

publicznego …………………. m2 

4. pozostałe grunty 
…………………. m2 

D. 2 POWIERZCHNIA UYTKOWA (mierzona po wewntrznej długoci cian na  wszystkich kondygnacjach, z wyjtkiem powierzchni klatek 
schodowych oraz szybów dwigowych, za kondygnacje uwaa si równie garae podziemne, piwnice, sutereny i poddasza  uytkowe. Powierzchni
pomieszcze o wysokoci od 1,40 m do 2,20 m zalicza si do powierzchni uytkowej budynku w 50%, a mniejsz ni 1,40 m, pomija si.  
BUDYNKÓW LUB ICH CZCI (budynek – obiekt budowlany w rozumieniu przepisów prawa budowlanego, który jest trwale zwizany z gruntem, 
wydzielony z przestrzeni za pomoc przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach)  

1. Numer Identyfikacji Podatkowej składajcego deklaracj

…………………………………………………………………

    2. Rok 
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1. mieszkalnych …………………. m2

2. zwizanych z prowadzeniem działalnoci gospodarczej: w czci budynków mieszkalnych/w budynkach 
pozostałych1  …………………. m2 

3. zajtych na prowadzenie działalnoci gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym
…………………. m2 

4. zwizanych z udzielaniem wiadcze zdrowotnych w rozumieniu przepisów
          o działalnoci leczniczej, zajtych przez podmioty udzielajce tych  wiadcze
wiadcze – 4,27 zł od 1 m powierzchni uytkowej

…………………. m2 

6. zajtych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalnoci poytku publicznego przez organizacje poytku 
publicznego …………………. m2 

7. pozostałych 
…………………. m2 

8. budynków letniskowych 
…………………. m2 

D. 3 BUDOWLE – według wartoci okrelonej w art. 4 ust. 1 pkt. 3 i ust. 3 i 7  
  

 ………………. zł * 

E. INFORMACJA O NIERUCHOMOCIACH ZWOLNIONYCH   …………………. m2 

1. budynki gospodarcze lub ich czci połoone na gruntach gospodarstw rolnych, słuce wyłcznie działalnoci 
rolniczej  …………………. m2 

2. inne (poda rodzaj, powierzchni gruntów, budynków, budowli zwolnionych oraz przepis prawa z którego 
wynika zwolnienie) 

  
…………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………. 

……………………… 

……………………... 

……………………… 

II. PODATEK ROLNY  

F. DANE DOTYCZCE PRZEDMIOTU OPODATKOWANIA (włcznie ze zwolnionymi)  
Powierzchnia gruntu w hektarach fizycznych 

Klasy uytków 
wynikajce  
z ewidencji gruntów  

Orne Sady Uytki zielone Rolne 
zabudowane  

Zadrzewione i 
zakrzewione 

Ogółem ha 

I
II
III x x ……………… ………………… ………………..
IIIa

…………….. …………….. x ………………… ……………….. 
IIIb

…………….. …………….. x …………………. ……………….. 
IV …………….. …………….. ……………….. …………………. ………………...
IVa

…………….. …………….. x ………………….. ………………… 
IVb

…………….. …………….. x …………………. ………………… 
V ……………... …………….. ……………….. …………………. …………………
VI ……………... …………….. ……………….. …………………. …………………
VIz ……………... …………….. ……………….. …………………. …………………
Razem ……………... …………….. ……………….. …………………. ………………… ……………………
Grunty pod stawami: 

- zarybione /czym/ ……………………………………………………………………………………. ……………………
- nie zarybione ………………………………………………………………………………………… ……………………

Rowy …………………….

RAZEM  ……………………. 

G. INFORMACJA O ZWOLNIENIACH  W  PODATKU ROLNYM  
(poda rodzaj, klas i powierzchni gruntów zwolnionych oraz przepis prawa – z którego wynika zwolnienie) 

H. ULGI W PODATKU ROLNYM OD GRUNTÓW  
1. z tytułu nabycia lub przyjcia w zagospodarowanie gruntów ……………………
2. inwestycyjne ……………………
3. inne ……………………
Razem ……………………

III. PODATEK LENY  
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I. POWIERZCHNIA LASU 
- wnikajca z ewidencji gruntów i budynków ……………………
- zwolniona od podatku lenego w tym: 
 a) lasy z drzewostanem do 40 lat  

 b) inne (poda rodzaj, powierzchni gruntów zwolnionych oraz przepis prawa – z jakiego tytułu wystpuje zwolnienie) 

 ………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 ………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 ………………………………………………………………………………………………………………………………. 
  

…………………… 

…………………… 

…………………… 

……………………. 

- podlegajca opodatkowaniu  ……………………. 

W tym: lasy ochronne oraz lasy wchodzce w skład rezerwatów przyrody i parków narodowych ……………………. 

J. OWIADCZENIE I PODPIS SKŁADAJCEGO / OSOBY REPREZENTUJCEJ SKŁADAJCEGO 
Uprzedzony/a o odpowiedzialnoci karnej z art. 233 § 1 Kodeksu Karnego owiadczam, ze podane przeze mnie dane s zgodne z prawd  
  

1. Imi 2. Nazwisko 

3. Data wypełnienia (dzie – miesic – rok) 4. Podpis (piecz) składajcego / osoby reprezentujcej składajcego 

K. ADNOTACJE ORGANU PODATKOWEGO  
1. Uwagi organu podatkowego 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
2. Identyfikator przyjmujcego formularz 

……………………………………………………….. 

3. Data i podpis przyjmujcego formularz 

1) Naley  poda  z  dokładnoci  do  czterech  miejsc  po  przecinku 

2) Niepotrzebne  skreli

* Zgodnie z art. 63 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze 
zm.), podstawy opodatkowania, kwoty podatków, odsetki za zwłok, opłaty prolongacyjne, oprocentowanie nadpłat oraz 
wynagrodzenia przysługujce płatnikom zaokrgla si do pełnych złotych, w ten sposób, e kocówki kwot wynoszce mniej ni 50 
groszy pomija si, a kocówki kwot wynoszce 50 i wicej groszy podwysza si do pełnych złotych.   
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Załącznik nr 2
do uchwały nr 71/X/2011

Rady Gminy Kroczyce
z dnia 28 października 2011 r.

DEKLARACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOCI 

                                         na  

   Podstawa prawna:        Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jedn. Dz. U z 2010 r. Nr 95, poz. 613 z e zm.) 
Składajcy:               Formularz przeznaczony dla osób fizycznych bdcych współwłacicielami lub współposiadaczami z osobami prawnymi bd

innymi jednostkami, osób prawnych, jednostek organizacyjnych oraz spółek nie majcych osobowoci prawnej bdcymi 
włacicielami nieruchomoci lub obiektów budowlanych, posiadaczami samoistnymi nieruchomoci lub obiektów 
budowlanych, uytkownikami wieczystymi gruntów, posiadaczami nieruchomoci lub ich czci albo obiektów budowlanych 
lub ich czci, stanowicych własno Skarbu Pastwa lub jednostki samorzdu terytorialnego. 

                                   Formularz składaj take osoby fizyczne bdce współwłacicielami lub współposiadaczami gruntów, budynków i ich czci lub 
budowli i ich czci z ww. podmiotami.          

Termin składania:      Osoby fizyczne (współwłaciciele lub współposiadacze z osobami prawnymi, bd innymi jednostkami), osoby prawne,  
                                   jednostki organizacyjne Agencji Własnoci Rolnej Skarbu Pastwa, a take jednostki organizacyjne Pastwowego 

Gospodarstwa  Lenego Lasy Pastwowe do 15 stycznia kadego roku podatkowego lub w terminie 14 dni od zaistnienia 
okolicznoci majcych wpływ na powstanie bd  wyganicie obowizku podatkowego a osoby fizyczne w terminie 14 dni od 
zaistnienia okolicznoci majcych wpływ na powstanie bd wyganicie obowizku podatkowego. 

Miejsce składania:      Wójt Gminy właciwy ze wzgldu na miejsce połoenia gruntów, budynków, budowli  

A. MIEJSCE SKŁADANIA DEKLARACJI 
3. Wójt Gminy …………………………………………… 
Adres ………………………………………........................ 

B. DANE SKŁADAJCEGO DEKLARACJ (niepotrzebne skreli)  
 * - dotyczy składajcego deklaracj nie bdcego osob fizyczn                ** - dotyczy składajcego deklaracj bdcego osob fizyczn  

B.1 DANE IDENTYFIKACYJNE  
 1. Rodzaj składajcego deklaracj (zaznaczy właciw pozycj) 

 1. osoba fizyczna  2. osoba prawna   3. jednostka organizacyjna nie posiadajca osobowoci prawnej  

 4. spółka nie majca osobowoci prawnej  
  

2. Rodzaj własnoci, posiadania (zaznaczy właciw pozycj)  
 1. właciciel   2. współwłaciciel   3. posiadacz samoistny   4. współposiadacz samoistny  

 5. uytkownik wieczysty   6. współuytkownik wieczysty  7. posiadacz   8. współposiadacz  
3. Miejsce/a (adres/y) połoenia przedmiotów opodatkowania oraz numer/y działek  

4. Numer/y ksigi wieczystej lub zbioru/ów dokumentów 

5. Nazwała pełna /Nazwisko, pierwsze imi, data urodzenia / 

6. Nazwa skrócona / imi ojca, imi matki 

7. Identyfikator REGON / Numer PESEL 

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

11. Gmina  12. Ulica  13. Numer domu / Numer lokalu  

14. Miejscowo  15. Kod pocztowy  16. Poczta  

C. OKOLICZNOCI POWODUJCE KONIECZNO ZŁOENIA DEKLARACJI  
 1. Okolicznoci (zaznaczy właciw pozycj)  

 1. deklaracja roczna  2. korekta deklaracji rocznej 

1. Numer Identyfikacji Podatkowej składajcego deklaracj  

…………………………………………………………………… 

    2. Rok  

    ………………………… 
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D. DANE DOTYCZCE PRZEDMIOTÓW OPODATKOWANIA (z wyjtkiem zwolnionych) 
Wyszczególnienie Podstawa 

opodatkowania 
Stawka 
podatku  

Kwota 
podatku *** 

D. 1 POWIERZCHNIA GRUNTÓW  
 1. zwizana z prowadzeniem działalnoci gospodarczej, bez wzgldu na sposób 

zakwalifikowania w ewidencji gruntów budynków  
1. 

…………….. m2

2. 

……………… 

3. 

…………….. 
2. pod jeziorami, zajtych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych  4. 

……………. ha 

5. 

……………… 

6. 

……………. 
3. zajtych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalnoci poytku publicznego 

przez organizacje poytku publicznego  
7.  

…………… m2

8. 

………………. 

9. 

……………. 
4. pozostałe grunty  10. 

……………. m2

11. 

………………. 

12. 

…………….. 

D. 2 POWIERZCHNIA UYTKOWA BUDYNKÓW LUB ICH CZCI (*) 
 1. mieszkalnych 13. 

…………….. m2
14. 
………………. 

15. 
…………….. 

2. zwizanych z prowadzeniem działalnoci gospodarczej oraz od czci budynków 
mieszkalnych zajtych na prowadzenie działalnoci gospodarczej ogółem  

16. 

…………….. m2

17. 

………………. 

18. 

…………….. 
3. zajtych na prowadzenie działalnoci gospodarczej w zakresie obrotu 

kwalifikowanym materiałem siewnym  
19. 

…………….. m2

20. 

………………. 

21. 

…………….. 
4. zwizanych z udzielaniem wiadcze zdrowotnych w rozumieniu przepisów 
         o działalnoci leczniczej, zajtych przez podmioty udzielajce tych  wiadcze

22. 

……………. m2

23. 

……………….. 

24.  

…………….. 
5. zajtych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalnoci poytku publicznego 

przez organizacje poytku publicznego  
25. 

……………. m2  

26. 

……………….. 

27. 

…………….. 
6. pozostałych  28.  

……………. m2

29. 

……………….. 

30. 

……………. 
7. budynków letniskowych  31. 

……………. m2

32. 

……………….. 

33. 

……………. 
* Do powierzchni uytkowej budynku lub jego czci naley zaliczy powierzchni mierzon po wewntrznej długoci cian na wszystkich 
kondygnacjach, z wyjtkiem powierzchni klatek schodowych oraz szybów dwigowych; za kondygnacje uwaa si równie garae podziemne, 
piwnice, sutereny, i poddasza uytkowe. Powierzchni pomieszcze o wysokoci od 1,40 m do 2,20 m zalicza si do powierzchni uytkowej budynku 
w 50%, a mniejsz ni 1,40 m, pomija si. Budynek – obiekt budowlany w rozumieniu przepisów prawa budowlanego, który jest trwale zwizany z 
gruntem, wydzielony z przestrzeni  za pomoc przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.   

D. 3 BUDOWLE  
 1. budowle 

(warto, o której mowa w przepisach o podatkach dochodowych)* 
1. 

………………… 

2. 

2% 

3. 

……………. 

E. ŁCZNA KWOTA PODATKU  
 Kwota podatku *** 

Suma kwot z kol. D 
1. 

……………. 

F. INFORMACJA O NIERUCHOMOCIACH ZWOLNIONYCH  
    (poda powierzchni, bd warto budowli przedmiotów zwolnionych oraz przepis prawa – z jakiego tytułu wystpuje zwolnienie)  
   ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

   …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

   ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..  
  

G. OWIADCZENIE I PODPIS SKŁADAJCEGO / OSOBY REPREZENTUJCEJ SKŁADAJCEGO  
Uprzedzony/a o odpowiedzialnoci karnej z art. 233 § 1 Kodeksu Karnego owiadczam, e podane przeze mnie dane s zgodne z prawd.  

 1. Imi  2. Nazwisko  

3. Data wypełnienia (dzie – miesic – rok) 4. Podpis (piecz) składajcego / osoby reprezentujcej składajcego 

     



Dziennik Urzêdowy
Województwa Œl¹skiego Nr 277 – 18966 – Poz. 4654

II. ADNOTACJE ORGANU PODATKOWEGO  
 1. Uwagi organu podatkowego  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..     

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..  

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

2. Identyfikator przyjmujcego formularz 

…………………………………………………………………………  

3. Podpis przyjmujcego formularz  

…………………………………………………………………………. 

*** Zgodnie z art. 63 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz U. z 2005 r. Nr 8, 
poz. 60 ze zm.), podstawy opodatkowania, kwoty podatków, odsetki za zwłok, opłaty prolongacyjne, oprocentowanie 
nadpłat oraz wynagrodzenia przysługujce płatnikom zaokrgla si do pełnych złotych, w ten sposób, e kocówki kwot 
wynoszce mniej ni 50 groszy pomija si a kocówki kwot wynoszce 50 i wicej groszy podwysza si do pełnych złotych. 

Na podstawie art. 3a ustawy z dnia 17 czerwca 1996 r. o postpowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 1991 r.         
Nr  36, poz. 161 z pón. zm.) niniejsza deklaracja stanowi podstaw do wystawienia tytułu wykonawczego.  
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Załącznik nr 3
do uchwały nr 71/X/2011

Rady Gminy Kroczyce
z dnia 28 października 2011 r.

DEKLARACJA NA PODATEK ROLNY 

                                         na  

   Podstawa prawna:        Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (tekst  jedn. Dz. U. z  2006,  Nr  136  poz.  969 )
Składajcy:               Formularz przeznaczony dla osób fizycznych bdcych współwłacicielami lub współposiadaczami z osobami prawnymi bd

innymi jednostkami, osób prawnych, jednostek organizacyjnych oraz spółek nie majcych osobowoci prawnej bdcymi 
włacicielami nieruchomoci lub obiektów budowlanych, posiadaczami samoistnymi nieruchomoci lub obiektów budowlanych, 
uytkownikami wieczystymi gruntów, posiadaczami nieruchomoci lub ich czci albo obiektów budowlanych lub ich czci, 
stanowicych własno Skarbu Pastwa lub jednostki samorzdu terytorialnego. 

                                   Formularz składaj take osoby fizyczne bdce współwłacicielami lub współposiadaczami  gruntów, budynków i ich czci 
lub budowli i ich czci z ww. podmiotami.          

Termin składania:      Osoby fizyczne (współwłaciciele lub współposiadacze z osobami prawnymi, bd innymi jednostkami), osoby prawne, 
                                   jednostki organizacyjne Agencji Własnoci Rolnej Skarbu Pastwa, a take spółki nie majce osobowoci prawnej do                

15 stycznia kadego roku podatkowego lub w terminie 14 dni od zaistnienia okolicznoci majcych wpływ na powstanie bd  
wyganicie obowizku podatkowego a osoby fizyczne w terminie 14 dni od zaistnienia okolicznoci majcych wpływ na 
powstanie bd wyganicie obowizku podatkowego. 

Miejsce składania:      Wójt Gminy właciwy ze wzgldu na miejsce połoenia gruntów

A. MIEJSCE SKŁADANIA DEKLARACJI  
3. Wójt Gminy ……………………………………………
Adres ………………………………………........................ 

B. DANE SKŁADAJCEGO DEKLARACJ (niepotrzebne skreli)  
* - dotyczy składajcego deklaracj nie bdcego osob fizyczn                ** - dotyczy składajcego deklaracj bdcego osob fizyczn

B.1 DANE IDENTYFIKACYJNE  
1. Rodzaj składajcego deklaracj (zaznaczy właciw pozycj)
 1. osoba fizyczna  2. osoba prawna  3. jednostka organizacyjna nie posiadajca osobowoci prawnej 

 4. spółka nie majca osobowoci prawnej  
2. Rodzaj własnoci, posiadania (zaznaczy właciw pozycj) 
 1. właciciel  2. współwłaciciel  3. posiadacz samoistny  4. współposiadacz samoistny 

 5. uytkownik wieczysty   6. współuytkownik wieczysty  7. posiadacz   8. współposiadacz  
3. Przedmiot  opodatkowania                    miejsce  połoenia                    nr  działki                    nr  KW                          Nazwa  Sdu

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

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

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

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

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

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

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

4. Nazwała pełna /Nazwisko, pierwsze imi, data urodzenia /

5. Nazwa skrócona / imi ojca, imi matki

6. Identyfikator REGON / Numer PESEL

B. 2 ADRES SIEDZIBY / ADRES ZAMIESZKANIA 
7. Kraj 8. Województwo 9. Powiat 

10. Gmina 11. Ulica 12. Numer domu / Numer lokalu 

13. Miejscowo 14. Kod pocztowy 15. Poczta 

C. OKOLICZNOCI POWODUJCE KONIECZNO ZŁOENIA DEKLARACJI  
1. Okolicznoci (zaznaczy właciw pozycj) 

 1. deklaracja roczna  2. korekta deklaracji rocznej

1. Numer Identyfikacji Podatkowej składajcego deklaracj

…………………………………………………………………

    2. Rok 
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D. DANE DOTYCZCE PRZEDMIOTÓW OPODATKOWANIA (z wyjtkiem zwolnionych)  
Klasy uytków 
wynikajce z 
ewidencji 
gruntów i 
budynków   

Powierzchnia gruntu w hektarach fizycznych Liczba 
hektarów 
przelicze-
niowych 

Stawka z 1 
hektara 
(przelicze-
niowego lub 
fizycznego  
w zł. gr. 

Wymiar 
podatku 
rolnego  
w zł. *** 

Ogółem nie podlegajce przeliczeniu 
na ha przeliczeniowe  

Podlegajce 
przeliczeniu na 
hektary 
przeliczeniowe 

Pod działami 
specjalnymi  

Inne 
grunty  

1 2 3 4 5 6 7 8
Grunty orne
I
II
IIIa
IIIb
IVa
IVb
V
VI
VIz
Sady
I
II
IIIa
IIIb
IVa
IVb
V
VI
VIz
Uytki zielone 
I
II
III
IV
V
VI
VIz
Grunty rolne 
zabudowane 
I
II
III
IIIa
IIIb
IVa
IV
IVb
V
VI
VIz
Grunty pod 
stawami  
a) zarybione 
łososiem, troci, 
głowacic, pali i 
pstrgiem  
b) zarybione 
innymi gatunkami 
ryb ni w poz. a) 
c) grunty pod 
stawami 
niezarybionymi  
Rowy 

Grunty 
zadrzewione i 
zakrzaczone 
połoone na UR  
I
II
III
IIIa
IIIb
IVa
IVb
IV
V
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VI
VIz
Razem (bez 
zwolnie)  

E. INFORMACJA O PRZEDMIOTACH ZWOLNIONYCH  
   (poda rodzaj, klas i powierzchni gruntów zwolnionych oraz przepis prawa – z jakiego tytułu wystpuje zwolnienie) 

F. ULGI W PODATKU ROLNYM OD GRUNTÓW  
1. z tytułu nabycia lub przyjcia w zagospodarowanie gruntów 
2. inwestycyjne 
3. inne 
Razem: 

G. ŁCZNA KWOTA PODATKU  
Kwota podatku
Rónica kwot z D – F ***  

H. OWIADCZENIE I PODPIS SKŁADAJCEGO / OSOBY REPREZENTUJCEJ SKŁADAJCEGO  
Uprzedzony/a o odpowiedzialnoci karnej z art. 233 § 1 Kodeksu Karnego owiadczam, e podane przeze mnie dane s zgodne z prawd.  

1. Imi 2. Nazwisko 

3. Data wypełnienia (dzie – miesic – rok) 4. Podpis (piecz) składajcego / osoby reprezentujcej składajcego

I. ADNOTACJE ORGANU PODATKOWEGO  
1. Uwagi organu podatkowego 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..     

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..  

2. Identyfikator przyjmujcego formularz 

…………………………………………………………………………  

3. Podpis przyjmujcego formularz 

…………………………………………………………………………. 

*** Zgodnie z art. 63 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz U. z 2005 r. Nr 8, 
poz. 60 ze zm.), podstawy opodatkowania, kwoty podatków, odsetki za zwłok, opłaty prolongacyjne, oprocentowanie 
nadpłat oraz wynagrodzenia przysługujce płatnikom zaokrgla si do pełnych złotych, w ten sposób, e kocówki kwot 
wynoszce mniej ni 50 groszy pomija si a kocówki kwot wynoszce 50 i wicej groszy podwysza si do pełnych złotych. 

Na podstawie art. 3a ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postpowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2002 r.         
Nr  110, poz. 968 z pón. zm.) niniejsza deklaracja stanowi podstaw do wystawienia tytułu wykonawczego.  

1) Naley  poda  z  dokładnoci  do  czterech  miejsc  po  przecinku 
2) Niepotrzebne  skreli
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Załącznik nr 4
do uchwały nr 71/X/2011

Rady Gminy Kroczyce
z dnia 28 października 2011 r.

DEKLARACJA NA PODATEK LENY 

                                         na  

   Podstawa prawna:        Ustawa z dnia 30 padziernika 2002 r. o podatku lenym (Dz. U. z 2002 r. Nr 200, poz. 1682)  
Składajcy:               Formularz przeznaczony dla osób fizycznych bdcych współwłacicielami lub współposiadaczami z osobami prawnymi bd

innymi jednostkami, osób prawnych, jednostek organizacyjnych oraz spółek nie majcych osobowoci prawnej bdcymi 
włacicielami nieruchomoci, posiadaczami samoistnymi nieruchomoci, uytkownikami wieczystymi gruntów, posiadaczami 
nieruchomoci lub ich czci albo obiektów budowlanych lub ich czci, stanowicych własno Skarbu Pastwa lub jednostki 
samorzdu terytorialnego. 

                                   Formularz składaj take osoby fizyczne bdce współwłacicielami lub współposiadaczami gruntów, budynków i ich czci lub 
budowli i ich czci z ww. podmiotami.          

Termin składania:      Osoby fizyczne (współwłaciciele lub współposiadacze z osobami prawnymi, bd innymi jednostkami), osoby prawne, 
                                   jednostki organizacyjne Agencji Własnoci Rolnej Skarbu Pastwa, a take spółki nie majce osobowoci prawnej do                     

15 stycznia kadego roku podatkowego a osoby fizyczne w terminie 14 dni od zaistnienia okolicznoci majcych wpływ na 
powstanie bd wyganiecie obowizku podatkowego a osoby fizyczne w terminie 14 dni od zaistnienia okolicznoci majcych 
wpływ na powstanie bd wyganicie obowizku podatkowego.   

                                   Formularz składaj take osoby fizyczne bdce współwłacicielami lub współposiadaczami gruntów, budynków i ich czci lub 
budowli i ich czci z ww. podmiotami.  

Miejsce składania:      Wójt Gminy właciwy ze wzgldu na miejsce połoenia gruntów

A. MIEJSCE SKŁADANIA DEKLARACJI  
3. Wójt Gminy ……………………………………………
Adres ………………………………………........................ 

B. DANE SKŁADAJCEGO DEKLARACJ (niepotrzebne skreli)  
* - dotyczy składajcego deklaracj nie bdcego osob fizyczn                ** - dotyczy składajcego deklaracj bdcego osob fizyczn

B.1 DANE IDENTYFIKACYJNE  
1. Rodzaj składajcego deklaracj (zaznaczy właciw pozycj)
 1. osoba fizyczna  2. osoba prawna  3. jednostka organizacyjna nie posiadajca osobowoci prawnej 

 4. spółka nie majca osobowoci prawnej  
2. Rodzaj własnoci, posiadania (zaznaczy właciw pozycj) 
 1. właciciel  2. współwłaciciel  3. posiadacz samoistny  4. współposiadacz samoistny 

 5. uytkownik wieczysty   6. współuytkownik wieczysty  7. posiadacz   8. współposiadacz  
3. Przedmiot  opodatkowania             miejsce  połoenia                  nr  działki                            nr  KW                     Nazwa  Sdu
..............................................        ..........................................    ........................          ..............................            ................................. 
..............................................        ..........................................    ........................          ...............................           .................................. 
..............................................        ..........................................    .......................           ..............................            ................................. 
..............................................        ..........................................    ........................          ..............................            .................................. 
..............................................        ...........................................    .......................          ..............................            .................................. 
..............................................         .........................................     .........................        ..............................            .................................. 
……………………………..         …………………………..    ………………..       ……………………          …………………….. 

4. Nazwała pełna /Nazwisko, pierwsze imi, data urodzenia /

5. Nazwa skrócona / imi ojca, imi matki

6. Identyfikator REGON / Numer PESEL

B. 2 ADRES SIEDZIBY / ADRES ZAMIESZKANIA 
7. Kraj 8. Województwo 9. Powiat 

10. Gmina 11. Ulica 12. Numer domu / Numer lokalu 

13. Miejscowo 14. Kod pocztowy 15. Poczta 

1. Numer Identyfikacji Podatkowej składajcego deklaracj

……………………………………………………………………

    2. Rok 
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C. OKOLICZNOCI POWODUJCE KONIECZNO ZŁOENIA DEKLARACJI  
1. Okolicznoci (zaznaczy właciw pozycj) 

 1. deklaracja roczna  2. korekta deklaracji rocznej

D. DANE DOTYCZCE PRZEDMIOTÓW OPODATKOWANIA (z wyjtkiem zwolnionych)  

D. 1 Z WYJTKIEM ZWOLNIONYCH   
Wyszczególnienie Powierzchnia w 

hektarach fizycznych 
Stawka Kwota podatku 

*** 
1. Lasy ochronne
2. Lasy wchodzce w skład rezerwatów przyrody i parków narodowych 
3. Lasy pozostałe (nie wymienione w pkt. 1 i 2)
4. Razem 

E. INFORMACJA O ZWOLNIENIACH OD PODATKU LENEGO 
    (poda powierzchnie zwolnionego lasu oraz przepis prawa – z jakiego tytułu wystpuje zwolnienie)     

1. Lasy z drzewostanem w wieku do 40 lat, poda rok posadzenia (samosiewu) 
………………………………………………………………………………… rok ……………. ha 

2. Lasy wpisane indywidualnie do rejestru zabytków
………………………………………………………………………………… ……………. ha 

3. Uytki ekologiczne 
………………………………………………………………………………… ……………. ha 

4. Inne zwolnienia od podatku lenego: 
a) ……………………………………………………………………………………. 
b) ……………………………………………………………………………………. 
c) ……….……………………………………………………………………………. 

F. OWIADCZENIE I PODPIS SKŁADAJCEGO / OSOBY REPREZENTUJCEJ SKŁADAJCEGO  
Uprzedzony/a o odpowiedzialnoci karnej z art. 233 § 1 Kodeksu Karnego owiadczam, e podane przeze mnie dane s zgodne z prawd.  

1. Imi 2. Nazwisko 

3. Data wypełnienia (dzie – miesic – rok) 4. Podpis (piecz) składajcego / osoby reprezentujcej składajcego

G. ADNOTACJE ORGANU PODATKOWEGO  
1. Uwagi organu podatkowego 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..     

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..  

2. Identyfikator przyjmujcego formularz 

…………………………………………………………………………  

3. Podpis przyjmujcego formularz 

…………………………………………………………………………. 

*** Zgodnie z art. 63 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz U. z 2005 r. Nr 8, 
poz. 60 ze zm.), podstawy opodatkowania, kwoty podatków, odsetki za zwłok, opłaty prolongacyjne, oprocentowanie 
nadpłat oraz wynagrodzenia przysługujce płatnikom zaokrgla si do pełnych złotych, w ten sposób, e kocówki kwot 
wynoszce mniej ni 50 groszy pomija si a kocówki kwot wynoszce 50 i wicej groszy podwysza si do pełnych złotych. 

Na podstawie art. 3a ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postpowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2002 r.         
Nr  110, poz. 968 z pón. zm.) niniejsza deklaracja stanowi podstaw do wystawienia tytułu wykonawczego.  

1) Naley  poda  z  dokładnoci  do  czterech  miejsc  po  przecinku 
2) Niepotrzebne  skreli
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UCHWAŁA NR XII/98/110/2011 
RADY GMINY SUSZEC

z dnia 27 października 2011 r.

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.8, art.40 ust.1, 
art.41 ust.1, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990r. 
o samorządzie gminnym ( j. t. Dz. U. z 2001r., Nr 
142, poz. 1591 ze zm.), art.5 ust.1,2 ustawy z dnia 12 
stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych 1) 
(j.t. Dz. U z 2010r., Nr 95, poz.613,ze zm.) Rada 
Gminy Suszec uchwala, co następuje :

§ 1. Określić wysokość rocznej stawki podatku 
od nieruchomości zwanego dalej podatkiem:

1. od gruntów:
a) związanych z prowadzeniem działalności 

gospodarczej bez względu na sposób zakwalifiko-
wania w ewidencji gruntów i budynków - 0,83 zł 
od 1m² powierzchni,

b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne 
retencyjne lub elektrowni wodnych – 4,32 zł od 1ha 
powierzchni,

c) pozostałych w tym zajętych na prowadzenie 
odpłatnej statutowej działalności pożytku publicz-
nego przez organizacje pożytku publicznego 0,23 zł 
od 1m² powierzchni,

 za wyjątkiem gruntów oznaczonych symbo-
lem:

- Ws ” grunty pod wodami powierzchniowymi 
stojącymi 0,05zł od 1m² powierzchni,

- „dr” drogi za wyjątkiem gruntów określo-
nych w art. 2 ust.3 pkt 4 ustawy z dnia 12 stycznia 
1991r.o podatkach i opłatach lokalnych 0,05zł od 
1m² powierzchni

2. od budynków lub ich części:
a) mieszkalnych -0,69zł od 1m² powierzchni 

użytkowej,
b) związanych z prowadzeniem działalności go-

spodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich 

części zajętych na prowadzenie działalności gospo-
darczej – 20,50 zł od 1m2 powierzchni użytkowej

c) zajętych na prowadzenie działalności go-
spodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym
materiałem siewnym -10,23zł 1m2 powierzchni 
użytkowej,

d) związanych z udzielaniem świadczeń zdro-
wotnych w rozumieniu przepisów o działalności 
leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające 
tych świadczeń - 3,75 zł od 1m² powierzchni użyt-
kowej,

e) od pozostałych, w tym zajętych na prowa-
dzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku 
publicznego przez organizacje pożytku publicznego 
- 4,39zł od 1m² powierzchni użytkowej;

3. od budowli
- 2% ich wartości określonej na podstawie art. 4 

ust. 1 pkt 3 i ust. 3-7 ustawy z dnia12 stycznia 1991 r. 
o podatkach i opłatach lokalnych1) . 

§ 2. Traci moc uchwała Nr XLVIII/87/422/2010 
Rady Gminy Suszec z dnia 21 października 2010 r. 
w sprawie określenia wysokości stawek podatku 
od nieruchomości .

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi 
Gminy Suszec.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie 14 dni od dnia jej 
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Śląskiego i ma zastosowanie od 1 stycznia 2012 r.

Przewodniczący 
Rady Gminy Suszec  

Andrzej Urbanek

4656

UCHWAŁA NR XII/99/111/2011 
RADY GMINY SUSZEC

z dnia 27 października 2011 r.

w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości

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 ( j.t. Dz. U. z 2001r. ,Nr 
142 ,poz.1591 ze zm.), art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 
stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych1) 

( j. t. Dz. U. z 2010 r., Nr 95, poz. 613ze zm.) Rada 
Gminy Suszec uchwala co następuje:

§ 1. 1. Zwalnia się z podatku od nieruchomości : 
grunty, budynki lub ich części, budowle:
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1) Wykorzystywane na realizację zadań w za-
kresie pomocy społecznej.

2) Zajęte na potrzeby prowadzenia statu-
towej działalności w zakresie: wychowania 
i upowszechniania kultury, kultury fizycznej
i sportu, czytelnictwa, opieki nad amatorskim ru-
chem artystycznym, popularyzacji tradycji kultury 
w gminie, z wyjątkiem zajętych na prowadzenie 
działalności gospodarczej. Zwolnienie nie obej-
muje przedmiotu opodatkowania określonego 
w art. 7 ust 1.pkt 5 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. 
o podatkach i opłatach lokalnych.

3) Zajęte na cele prowadzenia działalności 
statutowej w zakresie ochrony przeciwpożarowej 
z wyjątkiem zajętych na prowadzenie działalności 
gospodarczej.

4) Związane z ochroną bezpieczeństwa ludzi 
oraz utrzymywania bezpieczeństwa i porządku 
publicznego.

2. Zwalnia się z podatku od nieruchomości 
grunty, budynki lub ich części oraz budowle stano-
wiące mienie komunalne nie oddane w posiadanie 
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zależne.
3. Zwalnia się z podatku od nieruchomości 

grunty pod drogi wewnętrzne oznaczone w ewi-
dencji gruntów i budynków jako „dr” z wyjątkiem 
związanych z prowadzeniem działalności gospo-
darczej w rozumieniu art. 1a ust.1 pkt 4 ustawy 
o podatkach i opłatach lokalnych.

§ 2. Traci moc Uchwała Nr XIII/69/99/2003 Rady 
Gminy Suszec z dnia 5 grudnia 2003 r. w sprawie 
zwolnień z podatku od nieruchomości.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi 
Gminy Suszec.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie 14 dni od dnia jej 
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Śląskiego i ma zastosowanie od 1 stycznia 2012 r.

Przewodniczący 
Rady Gminy Suszec  

Andrzej Urbanek
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UCHWAŁA NR XII/100/112/2011  
RADY GMINY SUSZEC

z dnia 27 października 2011 r.

w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt.8, art.40 ust.1, 
art.41 ust.1, art.42 ustawy z dnia 8 marca 1990r. 
o samorządzie gminnym ( j. t. Dz. U. z 2001r., Nr 
142, poz.1591 ze zm.), art. 6 ust.3 ustawy z dnia 
15 listopada 1984r. o podatku rolnym ( j. t. Dz. U. 
z 2006r.,Nr 136, poz. 969.ze zm.); Rada Gminy Su-
szec uchwala, co następuje:

§ 1. Obniża się cenę skupu żyta do celów wy-
miaru podatku rolnego na terenie Gminy Suszec 
w 2012roku ogłoszoną w komunikacie Prezesa 
Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 paź-
dziernika 2011r. w sprawie średniej ceny skupu żyta 
za okres pierwszych trzech kwartałów 2011 r. 

z kwoty: 74,18 zł za 1 q do kwoty : 44,50 zł za 1 q .

§ 2. Traci moc uchwała NR XLIX /94/429/2010 
Rady Gminy Suszec z dnia 10 listopada 2010r. 
w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów 
wymiaru podatku rolnego.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi 
Gminy Suszec.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie 14 dni od dnia jej 
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Śląskiego i ma zastosowanie od 1 stycznia 2012 r.

Przewodniczący 
Rady Gminy Suszec  

Andrzej Urbanek
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UCHWAŁA NR XII/101/113/2011 
RADY GMINY SUSZEC

z dnia 27 października 2011 r.

w sprawie poboru podatków rolnego, leśnego i od nieruchomości należnych od osób fizycznych
w drodze inkasa, określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso oraz inkasentów 
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Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8, art. 40 ust. 1, 
art. 41 ust.1, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990r. 
o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2001r., Nr 142, 
poz.1591 ze zm.), art. 6 b ustawy z dnia 15 listopa-
da 1984r. o podatku rolnym (j.t. Dz. U. z 2006r.,Nr 
136, poz. 969 ze zm.), art.6 ust. 8 ustawy z dnia 30 
października 2002r. o podatku leśnym (Dz. U. Nr 
200, poz. 1682 ze zm.), art. 6 ust.12 ustawy z dnia 
12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalny-
ch1) (j.t. Dz. U. z 2010r. Nr 95, poz.613 ze zm.) Rada 
Gminy Suszec uchwala co następuje:

§ 1. Zarządzić na terenie Gminy Suszec pobór 
podatków rolnego, leśnego i od nieruchomości, 
należnych od osób fizycznych w drodze inkasa.

§ 2. Na inkasenta należności pieniężnych w po-
szczególnych sołectwach powołuje się sołtysów: 

w sołectwie Kobielice Bronisławę Czernecką 
w sołectwie Kryry Józefa Klimka 
w sołectwie Mizerów Lucynę Budziszak 
w sołectwie Radostowice Barbarę Matula 
w sołectwie Rudziczka Stanisława Godźka
w sołectwie Suszec Tadeusza Paszka 

§ 3. Raty podatków pobierane są przez inka-
senta w miesiącach płatności rat określonych 
w ustawie.

§ 4. Terminem przekazania zainkasowanych 
kwot podatków: podatku rolnego, podatku leśnego 
i podatku od nieruchomości jest dzień następujący 
po ostatnim dniu, w którym zgodnie z przepisami 
prawa podatkowego ich wpłata winna nastąpić na 
rachunek Urzędu Gminy Suszec.

§ 5. Ustala się wynagrodzenie za inkaso w wy-
sokości 1% od sumy zainkasowanych podatków 
i terminowo przekazanych na rachunek Urzędu 
Gminy Suszec.

§ 6. Traci moc uchwała Nr VIII/36/55/2007 Rady 
Gminy Suszec z dnia 31 maja 2007r.w sprawie 
poboru podatków: rolnego, leśnego i od nieru-
chomości należnych od osób fizycznych w drodze
inkasa oraz określenia wysokości wynagrodzenia 
za inkaso.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi 
Gminy Suszec.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie 14 dni po ogłoszeniu 
w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego 
i ma zastosowanie od 1 stycznia 2012 r.

Przewodniczący 
Rady Gminy Suszec  

Andrzej Urbanek

4659

UCHWAŁA NR XII/102/114/2011 
RADY GMINY SUSZEC

z dnia 27 października 2011 r.

w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych

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 ( j. t. Dz. U. z 2001r., nr 
142, poz.1591 ze zm.) art.10 ustawy z dnia 12 stycz-
nia 1991r.o podatkach i opłatach lokalnych 1) ( j. t. 
Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613, z zm.) Rada Gminy 
Suszec uchwala, co następuje:

§ 1. Określić wysokość stawek podatku od 
środków transportowych na terenie Gminy Suszec 
jak w załącznikach od 1 do 3 niniejszej uchwały 
będących jej integralną częścią .

§ 2. Traci moc uchwała Nr XXXVI/93/319/2009 

Rady Gminy Suszec z dnia 29 października 2009 r. 
w sprawie określenia wysokości rocznych stawek 
podatku od środków transportowych.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi 
Gminy Suszec.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie 14 dni od dnia jej 
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Śląskiego i ma zastosowanie od 1 stycznia 2012 r.

Przewodniczący 
Rady Gminy Suszec  

Andrzej Urbanek
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UCHWAŁA NR XII/103/115/2011 
RADY GMINY SUSZEC

z dnia 27 października 2011 r.

w sprawie określenia wysokości stawek opłaty targowej, zarządzenia poboru opłaty targowej 
w drodze inkasa, określenia inkasentów, wysokości wynagrodzenia za inkaso i terminu poboru 

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt. 8 , art.40 ust.1, 
art.41 ust.1 ,art.42 ustawy z dnia 8 marca 1990r.o 
samorządzie gminnym ( j. t. Dz. U. z 2001r., Nr .142, 
poz.1591 ze zm.) art.19 pkt. 1 lit „a” i pkt. 2 ustawy 
dnia 12 stycznia 1991r.o podatkach i opłatach lo-
kalnych1) ( j. t. Dz. z 2010r., Nr 95,poz.613 ze zm.) 
Rada Gminy Suszec uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się dzienną stawkę opłaty targowej 
obowiązującą na terenie Gminy Suszec w wyso-
kości 10 zł.

§ 2. 1. Opłatę targową pobiera się dziennie od 
osób dokonujących sprzedaży.

2. Terminem płatności opłaty targowej jest 
dzień, w którym dokonywana jest sprzedaż.

§ 3. 1. Zarządza się pobór opłaty targowej 
w drodze inkasa.

2. Na inkasentów opłaty targowej w poszczegól-
nych sołectwach powołuje się sołtysów:

w sołectwie Kobielice Bronisławę Czernecką
w sołectwie Kryry Józefa Klimka
w sołectwie Mizerów Lucynę Budziszak
w sołectwie Radostowice Barbarę Matula
w sołectwie Rudziczka Stanisława Godźka
w sołectwie Suszec Tadeusza Paszka

3. Inkasent pobraną opłatę targową odprowadza 
w następnym dniu roboczym na rachunek Urzędu 
Gminy Suszec.

§ 4. Ustala się wynagrodzenie za inkaso w wy-
sokości 20 % od sumy pobranej i terminowo 
przekazanej na rachunek Urzędu Gminy Suszec 
opłaty targowej.

§ 5. Traci moc uchwała Nr XXV/82/203/2008 
Rady Gminy Suszec z dnia 23 października 2008r.
w sprawie określenia wysokości stawek opłaty 
targowej, zarządzenia poboru opłaty targowej 
w drodze inkasa, określenia inkasentów, wysokości 
wynagrodzenia za inkaso i terminu poboru.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi 
Gminy Suszec.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie 14 dni od 
dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Śląskiego i ma zastosowanie od 
1 stycznia 2012 r.

Przewodniczący 
Rady Gminy Suszec  

Andrzej Urbanek
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UCHWAŁA NR XI/144/2011 
RADY MIASTA WISŁY

z dnia 27 października 2011 r.

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości, od budynków, 
budowli i gruntów oraz zwolnień w podatku 

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 8 i art. 40 ust.1 
ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gmin-
nym (tekst jednolity Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 
z późn. zm.), art. 5 ust.1, ust. 3, ust. 4 i art. 7 ust. 3 
ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opła-
tach lokalnych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 95, 
poz. 613 z póżn. zm.) w związku z Obwieszczeniem 
Ministra Finansów z dnia 19 października 2011 
roku w sprawie górnych granic stawek kwotowych 
podatków i opłat lokalnych w 2012 r. (M.P. z dnia 
25 października 2011 r., Nr 95, poz. 961) oraz art. 4 

ust.1 ustawy z dnia 20 lipca 2000r. o ogłaszaniu 
aktów normatywnych i niektórych innych aktów 
prawnych (tekst jednolity: Dz.U. z 2010 r., Nr 17, 
poz. 95 z późn. zm.) Rada Miasta Wisły uchwala 
co następuje:

§ 1. Określa się stawki podatku od nieruchomo-
ści dla podmiotów, wymienionych w art. 5 ust. 1 
ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, od 
budynków, budowli i gruntów obowiązujące na 
terenie miasta Wisła w sposób następujący:
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1) Od budynków mieszkalnych lub ich części od 
1 m2 powierzchni użytkowej rocznie 0,68 zł.

2) Od garaży znajdujących się w budynkach 
mieszkalnych od 1 m2 powierzchni użytkowej 
rocznie 0,68 zł.

3) Od budynków lub ich części związanych 
z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od 
budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na 
prowadzenie działalności gospodarczej od 1 m2 
powierzchni użytkowej rocznie 20,81 zł.

4) Od budynków lub ich części związanych 
z wynajmem pokoi gościnnych oraz od budynków 
mieszkalnych lub ich części zajętych na wynajmem 
pokoi gościnnych od 1 m2 powierzchni użytkowej 
rocznie 20,81 zł.

5) Od budynków lub ich części związanych 
z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumie-
niu przepisów o działalności leczniczej, zajętych 
przez podmioty udzielające tych świadczeń od 1 m2 
powierzchni użytkowej rocznie 4,45 zł.

6) Od budynków lub ich części zajętych na 
prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie 
obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym od
1 m2 powierzchni użytkowej rocznie 10,24 zł.

7) Od budynków gospodarczych lub ich części, 
trwale związanych z gruntem od 1 m2 powierzchni 
użytkowej rocznie 6,21 zł.

8) Od garaży wolno stojących trwale związa-
nych z gruntem od 1 m2 powierzchni użytkowej 
rocznie 6,21 zł.

9) Od pozostałych budynków lub ich części, 
w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej sta-
tutowej działalności pożytku publicznego przez 
organizacje pożytku publicznego od 1 m2 po-
wierzchni użytkowej rocznie 6,21 zł.

10) Od budowli - 2 % ich wartości rocznie 
określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3  
– 7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych

11) Od gruntów:
a) związanych z prowadzeniem działalności 

gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifiko-
wania w ewidencji gruntów i budynków od 1 m2 
powierzchni rocznie 0,78 zł.

b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne 
retencyjne lub elektrowni wodnych od 1 ha po-
wierzchni rocznie 4,33 zł.

c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie 
odpłatnej statutowej działalności pożytku publicz-
nego przez organizacje pożytku publicznego od 
1 m2 powierzchni rocznie 0,30 zł.

§ 2. Zwalnia się od podatku od nieruchomości:
1) budowle wykorzystywane do zbiorowego od-

prowadzania i oczyszczania ścieków komunalnych,
2) budowle na obiektach sportowych stanowią-

ce trybuny wraz z zadaszeniem oraz bieżnie.

§ 3. 1. Pomoc udzielana przedsiębiorcom na 
mocy § 2 pkt 2 stanowi pomoc de minimis i stosuje 
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się do niej przepisy rozporządzenia Komisji (WE) 
nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie 
stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de mi-
nimis (DZ. Urz. UE L 379 z 28.12.2006).

2. Pomoc udzielona w niniejszej uchwale dla 
jednego przedsiębiorcy łącznie z pomocą udzieloną 
z innych źródeł w bieżącym roku kalendarzowym 
i dwóch poprzednich latach kalendarzowych nie 
może przekroczyć kwoty 200.000 Euro brutto, a dla 
działających w sektorze transportu drogowego 
kwoty 100.000 Euro brutto.

3. Niniejsza uchwała nie ma zastosowania 
w obszarach oznaczonych w art. 1 rozporządzenia 
Komisji WE Nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 
w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu w odnie-
sieniu do pomocy w ramach zasady de minimis.

4. Przedsiębiorca ubiegając się o zwolnie-
nie o którym mowa w § 2 pkt 2 ma obowiązek 
przedłożyć do dnia 15 stycznia danego roku po-
datkowego:

1) wszystkie otrzymane zaświadczenia o pomocy 
de minimis lub oświadczenie o wielkości otrzymanej 
pomocy de minimis w bieżącym roku kalenda-
rzowym i dwóch poprzedzających go latach albo 
oświadczenie o nieotrzymaniu takiej pomocy;

2) wypełniony formularz informacji przedsta-
wianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis 
którego wzór określono w rozporządzeniu Rady 
Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie za-
kresu informacji przedstawianych przez podmiot 
ubiegający się o pomoc de minimis;

3) sprawozdania finansowe za okres 3 ostatnich
lat obrotowych, sporządzane zgodnie z przepisami 
o rachunkowości.

5. W przypadku przekroczenia pułapu dopuszczal-
nej pomocy de minimis lub z uwagi na niedopełnienie 
obowiązków określonych w § 3 ust. 4 przedsiębiorca 
nie może skorzystać ze zwolnienia.

§ 4. Traci moc uchwała Rady Miasta Wisły Nr 
LI/636/2010 z dnia 28 października 2010 r. w sprawie 
ustalenia wysokości stawek podatku od nierucho-
mości, od budynków, budowli i gruntów na rok 
2011 oraz zwolnień w podatku i Uchwała Rady 
Miasta Wisły Nr III/24/2011 z dnia 27 stycznia 2011 r.  
w sprawie zmiany uchwały LI/636/2010.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmi-
strzowi Miasta Wisły.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 
dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Śląskiego, z mocą obowiązującą od 
1 stycznia 2012 r. i podlega ogłoszeniu na tablicy 
ogłoszeń w Urzędzie Miejskim oraz na tablicach 
ogłoszeń w Zarządach Osiedli.

Przewodniczący 
Rady Miasta Wisły  
Janusz Podżorski
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UCHWAŁA NR XI/145/2011 
RADY MIASTA WISŁY

z dnia 27 października 2011 r.

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 
8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst 
jednolity: Dz.U. z 2001r Nr 142 poz.1591 z późn. 
zm.), art. 10 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 
roku o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jed-
nolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 z późn. zm.), 
w związku z Obwieszczeniem Ministra Finansów 
z dnia 19 października 2011 roku w sprawie gór-
nych granic stawek kwotowych podatków i opłat 
lokalnych w 2012 r. (M.P. z dnia 25 października 
2011 r., Nr 95, poz. 961), Obwieszczeniem Ministra 
Finansów z dnia 20 października 2011 roku w spra-
wie stawek podatku od środków transportowych 

obowiązujących w 2012 r. (M.P. z dnia 25 paździer-
nika 2011 r., Nr 95, poz. 962), oraz art. 4 ust. 1 
ustawy z dnia 20 lipca 2000 roku o ogłaszaniu 
aktów normatywnych i niektórych innych aktów 
prawnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 17, 
poz. 95 z późn. zm.) Rada Miasta Wisły uchwala, 
co następuje:

§ 1. Określa się wysokość rocznych stawek po-
datku od środków transportowych:

1) od samochodów ciężarowych o dopuszczal-
nej masie całkowitej:

a) powyżej 3,5 tony i poniżej 12 ton

4662 
4662 

UCHWAŁA NR XI/145/2011 
 RADY MIASTA WISŁY 

z dnia 27 padziernika 2011 r. 

w sprawie okrelenia wysokoci stawek podatku od rodków transportowych 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorzdzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2001r 
Nr 142 poz.1591 z pón. zm.), art. 10 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych 
(tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 z pón. zm.), w zwizku z Obwieszczeniem Ministra Finansów z dnia 19 
padziernika 2011 roku w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2012 r. (M.P. z dnia 
25 padziernika 2011 r., Nr 95, poz. 961), Obwieszczeniem Ministra Finansów z dnia 20 padziernika 2011 roku 
w sprawie stawek podatku od rodków transportowych obowizujcych w 2012 r. (M.P. z dnia 25 padziernika 2011 r., Nr 
95, poz. 962), oraz art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2000 roku o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych 
aktów prawnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 17, poz. 95 z pón. zm.)  
Rada Miasta Wisły
uchwala, co nastpuje:
§ 1. Okrela si wysoko rocznych stawek podatku od rodków transportowych: 
1) od samochodów ciarowych o dopuszczalnej masie całkowitej: 
a) powyej 3,5 tony i poniej 12 ton 

 
 








 



  




  


   




  

b) równej lub wyszej ni 12 ton 






  





 
   
   


 

   
   
   


 

   
   
   

2) od cignika siodłowego lub balastowego przystosowanego do uywania łcznie z naczep lub przyczep
o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów: 
a) od 3,5 tony i poniej 12 ton 

4662 
4662 

UCHWAŁA NR XI/145/2011 
 RADY MIASTA WISŁY 

z dnia 27 padziernika 2011 r. 

w sprawie okrelenia wysokoci stawek podatku od rodków transportowych 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorzdzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2001r 
Nr 142 poz.1591 z pón. zm.), art. 10 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych 
(tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 z pón. zm.), w zwizku z Obwieszczeniem Ministra Finansów z dnia 19 
padziernika 2011 roku w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2012 r. (M.P. z dnia 
25 padziernika 2011 r., Nr 95, poz. 961), Obwieszczeniem Ministra Finansów z dnia 20 padziernika 2011 roku 
w sprawie stawek podatku od rodków transportowych obowizujcych w 2012 r. (M.P. z dnia 25 padziernika 2011 r., Nr 
95, poz. 962), oraz art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2000 roku o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych 
aktów prawnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 17, poz. 95 z pón. zm.)  
Rada Miasta Wisły
uchwala, co nastpuje:
§ 1. Okrela si wysoko rocznych stawek podatku od rodków transportowych: 
1) od samochodów ciarowych o dopuszczalnej masie całkowitej: 
a) powyej 3,5 tony i poniej 12 ton 

 
 








 



  




  


   




  

b) równej lub wyszej ni 12 ton 






  





 
   
   


 

   
   
   


 

   
   
   

2) od cignika siodłowego lub balastowego przystosowanego do uywania łcznie z naczep lub przyczep
o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów: 
a) od 3,5 tony i poniej 12 ton 

b) równej lub wyższej niż 12 ton
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2) od ciągnika siodłowego lub balastowego 
przystosowanego do używania łącznie z naczepą 
lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej 

Poz. 4662

zespołu pojazdów:
a) od 3,5 tony i poniżej 12 ton

 
 





  



 

b) równej lub wyszej ni 12 ton  






  





 
   
   
   

   


 
   

   

3) Przyczepy lub naczepy, które łcznie z pojazdem silnikowym posiadaj dopuszczaln mas całkowit od 7 ton 
i poniej 12 ton, z wyjtkiem zwizanych wyłcznie z działalnoci rolnicz prowadzon przez podatnika podatku rolnego 
- przyczepy lub naczepy wyprodukowane w roku 1995 i wczeniej - 1.302 zł 
- przyczepy lub naczepy wyprodukowane po roku 1995 - 1.084 zł 
4) Przyczepy, lub naczepy, które łcznie z pojazdem silnikowym posiadaj dopuszczaln mas całkowit równ lub 
wysz ni 12 ton, z wyjtkiem zwizanych wyłcznie z działalnoci rolnicz prowadzon przez podatnika podatku 
rolnego 






  





 
   
   


 

   
   
   

   


 
   

   

5) Autobusy 

b) równej lub wyższej niż 12 ton 

 
 





  



 

b) równej lub wyszej ni 12 ton  






  





 
   
   
   

   


 
   

   

3) Przyczepy lub naczepy, które łcznie z pojazdem silnikowym posiadaj dopuszczaln mas całkowit od 7 ton 
i poniej 12 ton, z wyjtkiem zwizanych wyłcznie z działalnoci rolnicz prowadzon przez podatnika podatku rolnego 
- przyczepy lub naczepy wyprodukowane w roku 1995 i wczeniej - 1.302 zł 
- przyczepy lub naczepy wyprodukowane po roku 1995 - 1.084 zł 
4) Przyczepy, lub naczepy, które łcznie z pojazdem silnikowym posiadaj dopuszczaln mas całkowit równ lub 
wysz ni 12 ton, z wyjtkiem zwizanych wyłcznie z działalnoci rolnicz prowadzon przez podatnika podatku 
rolnego 






  





 
   
   


 

   
   
   

   


 
   

   

5) Autobusy 

3) Przyczepy lub naczepy, które łącznie z po-
jazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę 
całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem 
związanych wyłącznie z działalnością rolniczą pro-
wadzoną przez podatnika podatku rolnego

- przyczepy lub naczepy wyprodukowane 
w roku 1995 i wcześniej - 1.302 zł

- przyczepy lub naczepy wyprodukowane po 

roku 1995 - 1.084 zł
4) Przyczepy, lub naczepy, które łącznie 

z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną 
masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, 
z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością 
rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku 
rolnego

 
 





  



 

b) równej lub wyszej ni 12 ton  






  





 
   
   
   

   


 
   

   

3) Przyczepy lub naczepy, które łcznie z pojazdem silnikowym posiadaj dopuszczaln mas całkowit od 7 ton 
i poniej 12 ton, z wyjtkiem zwizanych wyłcznie z działalnoci rolnicz prowadzon przez podatnika podatku rolnego 
- przyczepy lub naczepy wyprodukowane w roku 1995 i wczeniej - 1.302 zł 
- przyczepy lub naczepy wyprodukowane po roku 1995 - 1.084 zł 
4) Przyczepy, lub naczepy, które łcznie z pojazdem silnikowym posiadaj dopuszczaln mas całkowit równ lub 
wysz ni 12 ton, z wyjtkiem zwizanych wyłcznie z działalnoci rolnicz prowadzon przez podatnika podatku 
rolnego 






  





 
   
   


 

   
   
   

   


 
   

   

5) Autobusy 
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5) Autobusy
















 




 




 




 

§ 2. Stosowanie stawek dla samochodów 
ciężarowych, o których mowa w § 1 pkt 1a, oraz 
autobusów, o których mowa w § 1 pkt 5, posiada-
jących certyfikat EURO, może nastąpić wyłącznie
pod warunkiem przedstawienia organowi podat-
kowemu dokumentów potwierdzających powyższy 
fakt.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmi-
strzowi Miasta Wisły.

§ 4. Traci moc uchwała Rady Miasta Wisły nr 
LII/657/2010 z dnia 5 listopada 2010 r. w sprawie 

określenia wysokości stawek podatku od środków 
transportowych na rok 2011.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 
dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Śląskiego, z mocą obowiązującą od 
1 stycznia 2012 roku, i podlega ogłoszeniu na tabli-
cy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim oraz na tablicach 
ogłoszeń w Zarządach Osiedli .

Przewodniczący 
Rady Miasta Wisły  
Janusz Podżorski

4663

UCHWAŁA NR XI/146/2011 
RADY MIASTA WISŁA

z dnia 27 października 2011 r.

w sprawie określenia wysokości dziennych stawek opłaty miejscowej, zarządzenia poboru 
opłaty miejscowej w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia 

za inkaso w opłacie miejscowej 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1 
ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie 
gminnym (tekst jednolity: Dz.U. 2001 r. Nr 142, 
poz.1591, z późn. zm.), art. 19 pkt 2 ustawy z dnia 
12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokal-
nych (tekst jednolity: Dz. U. 2010 r. Nr 95 poz. 613, 
z późn. zm.), art.47 § 4a ustawy z dnia 29 sierpnia 
1997r. – Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: 
Dz. U. 2005 r. Nr 8 poz. 60, z późn. zmianami), 
art. 4 ust.1 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogła-
szaniu aktów normatywnych i niektórych innych 
aktów prawnych (Dz. U. nr 62, poz. 718, z późn. 
zm), uchwały nr XX/259/2008 Rady Miasta Wisły 
z dnia 27 maja 2008r. w sprawie ustalenia miej-
scowości, w których pobiera się opłatę miejscową 
oraz Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 19 
października w sprawie górnych granic stawek 
kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2012 r. 

(M.P. z dnia 25 października 2011 r., Nr 95, poz. 961) 
Rada Miasta Wisły uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się dzienne stawki opłaty miejsco-
wej w sposób następujący:

1. Od osób fizycznych przebywających dłużej niż
dobę w celach turystycznych, wypoczynkowych lub 
szkoleniowych za każdy dzień pobytu 2,00 zł

2. Od dzieci i uczącej się młodzieży oraz renci-
stów i emerytów przebywających dłużej niż dobę 
w celach turystycznych, wypoczynkowych lub szko-
leniowych za każdy dzień pobytu w miesiącach:

1) marcu, kwietniu, październiku i listopadzie 
0,50 zł

2) styczniu, lutym, maju, czerwcu, lipcu, sierp-
niu, wrześniu i grudniu 1,00 zł

§ 2. 1. Zarządzić pobór opłaty miejscowej w dro-
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dze inkasa przez inkasentów.
2. Określa się inkasentów opłaty miejscowej od 

osób fizycznych przebywających dłużej niż dobę
w celach wypoczynkowych, szkoleniowych lub 
turystycznych na terenie Miasta Wisły:

1) Pani ADAMCZYK Emma - dla Apartamentów 
„SOLAR” ul. Kiczerowska 3A (wpis do prowadzonej 
przez Burmistrza Miasta Wisły ewidencji obiektów 
hotelarskich pod numerem 082),

2) Pani BIELESZ-JUROSZEK Iwona - dla Hotelu 
„PATRIA” ul. Kopydło 20 (wpis do prowadzonej 
przez Marszałka Województwa Śląskiego ewidencji 
obiektów hotelarskich),

3) Pani BUJOK Irena - dla DW „RYMER” ul. Wy-
zwolenia 38 (wpis do prowadzonej przez Burmistrza 
Miasta Wisły ewidencji obiektów hotelarskich pod 
numerem 126),

4) Pani BUJOK Jolanta - dla OSW „REGLE” 11 
Listopada 12 (wpis do prowadzonej przez Burmi-
strza Miasta Wisły ewidencji obiektów hotelarskich 
pod numerem 135),

5) Pani BODYNEK Ewa - dla DW „RADIOLA” ul. 
J. Niemca 4A,

6) Pani CIEŚLAR Alicja - dla Rezydencji Prezy-
denta Rzeczypospolitej Polskiej „ZAMEK” w Wiśle, 
ul. Zameczek 1 (wpis do prowadzonej przez Burmi-
strza Miasta Wisły ewidencji obiektów hotelarskich 
pod numerem 341),

7) Pani CIEŚLAR Beata - dla Hotelu „STOK” ul. 
Jawornik 52A (wpis do prowadzonej przez Mar-
szałka Województwa Śląskiego ewidencji obiektów 
hotelarskich),

8) Pani CIEŚLAR Danuta - dla DW „LIMBA” ul. 
Górnośląska 5 (wpis do prowadzonej przez Burmi-
strza Miasta Wisły ewidencji obiektów hotelarskich 
pod numerem 252),

9) Pani CIEŚLAR Joanna - dla CR i R „JUBILAT” 
ul. Bukowa 9,

10) Pani CICHY Renata - dla DW „BESKIDY” ul. 
Wypoczynkowa 10 (wpis do prowadzonej przez 
Burmistrza Miasta Wisły ewidencji obiektów ho-
telarskich pod numerem 145),

11) Pani CHOCHÓR Grażyna - dla Hotelu „PO-
LONIA” ul. Wyzwolenia 34A (wpis do prowadzonej 
przez Marszałka Województwa Śląskiego ewidencji 
obiektów hotelarskich),

12) Pani GRUSZKA Ilona - dla Ośrodka Wczaso-
wego „PRZEDWIOŚNIE” ul. Dziechcinka 7,

13) Pan KALINOWSKI Bartłomiej - dla Schro-
niska „PRZYSŁUP” ul. Czarna Wisełka 3 (wpis do 
prowadzonej przez Marszałka Województwa Ślą-
skiego ewidencji obiektów hotelarskich),

14) Pan KARASIEWICZ Zdzisław - dla obiektu 
(kempingi) przy ul. Cieńków,

15) Pan KĘDZIERSKI Jan - dla DW „GRACJANA” 
Aleja Ksiedza Biskupa Bursche 2 (wpis do prowa-
dzonej przez Burmistrza Miasta Wisły ewidencji 
obiektów hotelarskich pod numerem 084),

16) Pani KORZYŃSKA Katarzyna - dla OSW 

Poz. 4663

„HALNY” ul. 11 Listopada 38 (wpis do prowadzonej 
przez Burmistrza Miasta Wisły ewidencji obiektów 
hotelarskich pod numerem 064),

17) Pani KOZIOŁ Barbara - dla DW „MALINKA” 
Oś. Bajcary 13 (wpis do prowadzonej przez Burmi-
strza Miasta Wisły ewidencji obiektów hotelarskich 
pod numerem 263),

18) Pan KUCIERSKI Stefan - dla DW „POD 
BARANIĄ” ul. Czarne 12 (wpis do prowadzonej 
przez Burmistrza Miasta Wisły ewidencji obiektów 
hotelarskich pod numerem 288),

19) Pan KUŚMIERZ Krzysztof - dla Obiektu „WI-
ŚLANY RAJ” ul. Rastoki 11A (wpis do prowadzonej 
przez Burmistrza Miasta Wisły ewidencji obiektów 
hotelarskich pod numerem 196),

20) Pan KWIATKOWSKI Zbigniew - dla Obiektu 
„GAWRA” ul. Górnośląska 44 (wpis do prowa-
dzonej przez Burmistrza Miasta Wisły ewidencji 
obiektów hotelarskich pod numerem 119),

21) Pani LUBER Agnieszka - dla Pensjonatu 
„OGRODZISKO” ul. Malinka 8 (wpis do prowa-
dzonej przez Marszałka Województwa Śląskiego 
ewidencji obiektów hotelarskich),

22) Pani MACURA Sabina - dla Obiektu „SILE-
SIA” ul. Bukowa 4 (wpis do prowadzonej przez 
Burmistrza Miasta Wisły ewidencji obiektów ho-
telarskich pod numerem 153),

23) Pani MATLA Agata - dla HK Zakład Usługo-
wy ‘PARTNER” - DW „IZABELA” ul. Gimnazjalna 
10 (wpis do prowadzonej przez Burmistrza Miasta 
Wisły ewidencji obiektów hotelarskich pod nume-
rem 219),

24) Pan MITRĘGA Jan - dla DW. „FAWENT”  
ul. Turystyczna 8,

25) Pani PACURA Iwona - dla Ośrodka Szko-
leniowego „EWA” ul. Brzozowa 14 (wpis do 
prowadzonej przez Burmistrza Miasta Wisły ewi-
dencji obiektów hotelarskich pod numerem 070),

26) Pani PILCH Danuta - dla Hotelu „VESTINA” 
ul. Malinka 35 (wpis do prowadzonej przez Mar-
szałka Województwa Śląskiego ewidencji obiektów 
hotelarskich),

27) Pani PILCH Magdalena - dla CKiR „GEOVI-
TA” Oś. Bajcary 14 (wpis do prowadzonej przez 
Burmistrza Miasta Wisły ewidencji obiektów ho-
telarskich pod numerem 170),

28) Pani PILCH Renata - dla Hotelu „START” 
ul. Olimpijska 1 (wpis do prowadzonej przez Mar-
szałka Województwa Śląskiego ewidencji obiektów 
hotelarskich),

29) Pani PINKAS Alicja - dla „ZBIORNIKA WOD-
NEGO” os. Noclegi,

30) Pani PUDA Ewa - dla DW „KŁOS” ul. Na 
Stoku 2 (wpis do prowadzonej przez Burmistrza 
Miasta Wisły ewidencji obiektów hotelarskich pod 
numerem 042),

31) Pani PODŻORSKA Marta - dla obiektu 
„ENION „ S.A. ul. 1 Maja 5,

32) Pani POLOK Danuta - dla DW „CISÓWKA” 
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ul. Górnośląska 42 (wpis do prowadzonej przez 
Burmistrza Miasta Wisły ewidencji obiektów ho-
telarskich pod numerem 172),

33) Pani RASZKA Jolanta - dla DW „BRUCLIK” 
Oś. Kozińce 13 (wpis do prowadzonej przez Burmi-
strza Miasta Wisły ewidencji obiektów hotelarskich 
pod numerem 142),

34) Pani SCHIRMEISEN Anna - dla obiektu „BIA-
ŁY DWOREK” ul. 1 Maja 6 (wpis do prowadzonej 
przez Burmistrza Miasta Wisły ewidencji obiektów 
hotelarskich pod numerem 188),

35) Pani SZWEDO Ewa - dla Villi „POD RÓŻĄ” 
Aleja Ksiedza Biskupa Bursche 46,

36) Pani ŚCIBISZ Grażyna - dla OW „STOR-
CZYK” ul. Górnośląska 3 (wpis do prowadzonej 
przez Burmistrza Miasta Wisły ewidencji obiektów 
hotelarskich pod numerem 239),

37) Pani SKURZOK Agnieszka - dla Hostelu 
„KROKUS” ul. Górnośląska 9 (wpis do prowa-
dzonej przez Burmistrza Miasta Wisły ewidencji 
obiektów hotelarskich pod numerem 075),

38) Pani ZGORZELSKA Alina - dla DW „MITUR” 
ul. Fiedorowska 2 (wpis do prowadzonej przez 
Burmistrza Miasta Wisły ewidencji obiektów ho-
telarskich pod numerem 203),

39) Pani ZBROŃSKA Agnieszka - dla Ośrodka 
„RELAKS” ul. 11 Listopada 35 (wpis do prowa-
dzonej przez Burmistrza Miasta Wisły ewidencji 
obiektów hotelarskich pod numerem 223),

40) Pan ZIELONKA Wiesław - dla DW „JODŁA” 
ul. Groniczek 2 (wpis do prowadzonej przez Burmi-
strza Miasta Wisły ewidencji obiektów hotelarskich 
pod numerem 104),

41) Pani ŻYREK Joanna - dla Hotelu „JUR-
-GAST” ul. Stalmacha 1 (wpis do prowadzonej 
przez Marszałka Województwa Śląskiego ewidencji 
obiektów hotelarskich),

42)  Tadeusz Gołębiewski prowadzący działalność 
gospodarczą pod nazwą „HOTEL GOŁĘBIEWSKI” 
Tadeusz Gołębiewski (legitymujący sie wpisem do 
ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej 
przez Burmistrza Miasta Radzymin pod numerem 
2435) - dla „HOTELU GOŁĘBIEWSKI” Aleja Ksiedza 
Biskupa Bursche 3 (wpis do prowadzonej przez 
Marszałka Województwa Śląskiego ewidencji 
obiektów hotelarskich),

43) K.P.T.W. “NATURA TOUR” Sp. z o.o. (le-
gitymująca się wpisem do Krajowego Rejestru 
Sądowego pod numerem 0000155205 ) - dla DW 
„SOSNA” ul. Górnośląska 46 (wpis do prowa-
dzonej przez Burmistrza Miasta Wisły ewidencji 
obiektów hotelarskich pod numerem 226),

44) Ośrodek Doskonalenia Kadr Służby Wię-
ziennej w Wiśle (legitymujący się decyzją Ministra 
Sprawiedliwości nr 140/07/CZSW z dnia 24.07.2007 
r.) - dla OSW „ZIMOWIT” ul. Wodna 3 (wpis do pro-
wadzonej przez Burmistrza Miasta Wisły ewidencji 
obiektów hotelarskich pod numerem 324),

45) „POD JEDLAMI” Sp. z o.o. (legitymująca 

się wpisem do Krajowego Rejestru Sądowego 
pod numerem 0000267084) – dla Hotelu „POD 
JEDLAMI” (wpis do prowadzonej przez Marszałka 
Województwa Śląskiego ewidencji obiektów ho-
telarskich) i OW „TURNIA” w Wiśle ul. Beskidzka 
17 (wpis do prowadzonej przez Burmistrza Miasta 
Wisły ewidencji obiektów hotelarskich pod nume-
rem 081),

46) „ALMIRA 2005” Sp. z o.o. (legitymująca się 
wpisem do Krajowego Rejestru Sądowego pod nu-
merem 0000226809) - dla Villi „ALMIRA” w Wiśle, 
przy ul. Górnośląskiej 1A,

47) Maria i Ryszard Rucińscy (legitymujący 
sie wpisem do ewidencji działalności gospodar-
czej prowadzonej przez Burmistrza Miasta Wisły 
pod numerami: 840/91, 3357/2005) prowadzący 
wspólnie działalność gospodarczą pod nazwą 
P.U.H. „MARIA” S.C. - dla obiektu w Wiśle przy ul. 
Chałupiańskiej 1.

3. Określa się dla inkasentów wskazanych w ust. 2 
wynagrodzenie prowizyjne w wysokości 5% od 
zainkasowanej kwoty.

4. Określa sie inkasentów opłaty miejscowej od 
osób fizycznych przebywających dłużej niż dobę
w celach wypoczynkowych, szkoleniowych lub 
turystycznych na terenie Miasta Wisły w innych 
obiektach niż wskazane w ust. 2:

1) Panią Annę Słowiok
2) Pana Szymona Cieślara
5. Określa się dla inkasenta wskazanego w ust. 4 

wynagrodzenie prowizyjne w wysokości 20% od 
zainkasowanej kwoty.

6. Inkasentem opłaty miejscowej jest również 
pracownik referatu finansowego urzędu miejskiego
pełniący obowiązki kasjera. Osoby, które uiszcza-
ją opłatę miejscową w kasie Urzędu Miejskiego 
w Wiśle, obowiązane są uiścić tę opłatę najpóźniej 
w ostatnim dniu pobytu.

7. Pobrane kwoty opłaty miejscowej inkasenci 
wymienieni w ust. 2 i 4 wpłacają do kasy Urzędu 
lub przekazują na rachunek bankowy Miasta Wisła 
nie później niż w terminie do 10 - go każdego mie-
siąca za miesiąc poprzedni.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmi-
strzowi Miasta Wisły.

§ 4. Traci moc uchwała Rady Miasta Wisły Nr 
LI/638/2010 z dnia 28 października 2010 r. w spra-
wie określenia wysokości dziennych stawek opłaty 
miejscowej na rok 2011 oraz zarządzenia poboru 
opłaty miejscowej w drodze inkasa oraz uchwała 
Rady Miasta Nr LI/640/2010 z dnia 28 października 
2010 r. w sprawie określenia inkasentów i wysoko-
ści wynagrodzenia za inkaso w opłacie miejscowej 
na rok 2011 r.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 
dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
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UCHWAŁA NR XI/147/2011 
RADY MIASTA WISŁY

z dnia 27 października 2011 r.

w sprawie określenia wzorów formularzy informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych, 
o gruntach i o lasach od osób fizycznych i deklaracji na podatek od nieruchomości,

rolny i leśny od osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1  
i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samo-
rządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 
142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami), w związ-
ku z art. 6a ust 11 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. 
o podatku rolnym (tekst jednolity Dz. U. z 2006r. 
Nr 136, poz. 969 z późniejszymi zmianami), art. 6 
ust 13 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o po-
datkach i opłatach lokalnych (niniejsza ustawa 
dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia 
następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich: 
1) dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992r. 
w sprawie ustanowienia wspólnych zasad dla 
niektórych typów transportu kombinowanego to-
warów między państwami członkowskimi (Dz.Urz. 
WE L 368 z 17.12.1992), 2) dyrektywy 1999/62/WE 
z 20.07.1999). Dane dotyczące ogłoszenia aktów 
prawa Unii Europejskiej, zamieszczone w niniejszej 
ustawie – z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą 
Polską członkostwa w Unii Europejskiej – dotyczą 
ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym 
Unii Europejskiej – wydanie specjalne; (tekst jed-
nolity Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 z późniejszymi 
zmianami) oraz art. 6 ust 9 ustawy z dnia 30 paź-
dziernika 2002 r. o podatku leśnym (Dz. U. z 2002 r. 
Nr 200, poz. 1682, Dz.U. z 2002 r. Nr 216, poz. 1826, 
Dz. U z 2005 r. Nr 164, poz.1365, Dz. U. z 2005r. Nr 
179, poz. 1484, Dz. U. z 2005 r. Nr 143, poz. 1199, 
Dz. U. z 2006 r. Nr 249, poz. 1825, Dz. U. z 2006r. 
Nr 245, poz. 1775, Dz. U. 2008 r. Nr 116, poz. 730, 
Dz. u. z 2009 r. Nr 56, poz. 458, Dz.U. z 2010 r. Nr 
96, poz. 620, Dz.U. z 2010 r. Nr 226, poz. 1475) Rada 
Miasta Wisły uchwala, co następuje:

§ 1. 1. określić wzór formularza informacji 
o nieruchomościach i obiektach budowlanych, 
o gruntach i o lasach od osób fizycznych – jak
w załączniku nr 1.

2. określić wzory deklaracji:
1) na podatek od nieruchomości,
2) na podatek leśny,
3) na podatek rolny
od osób prawnych oraz jednostek organizacyj-

nych nie posiadających osobowości prawnej - jak 
w załącznikach nr 2, 3 i 4.

§ 2. Traci moc uchwała Nr III/25/2011 Rady 
Miasta Wisły z dnia 27 stycznia 2011 r. w sprawie: 
wzorów formularzy informacji o nieruchomościach 
i obiektach budowlanych, o gruntach i o lasach 
od osób fizycznych i deklaracji na podatek od
nieruchomości, rolny i leśny od osób prawnych 
oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających 
osobowości prawnej.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmi-
strzowi Miasta Wisły.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 
dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od 
1 stycznia 2012 r. i podlega ogłoszeniu na tablicy 
ogłoszeń w Urzędzie Miejskim oraz na tablicach 
ogłoszeń w Zarządach Osiedli.

Przewodniczący 
Rady Miasta Wisły  
Janusz Podżorski
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Załącznik nr 1
do uchwały nr XI/147/2011

Rady Miasta Wisły
z dnia 27 października 2011 r.

1

1.Numer Identyfikacji Podatkowej składajcego informacj

2.Numer Identyfikacji Podatkowej składajcego informacj  

INRL                  INFORMACJA O NIERUCHOMOCIACH I OBIEKTACH 
BUDOWLANYCH, O GRUNTACH I O LASACH  OD OSÓB FIZYCZNYCH 

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych  (tekst  jednolity Dz. U. z 2010r. Nr 95, poz.613) ustawa z dnia 15 listopada 1984r. o 
podatku rolnym (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. , Nr 136, poz.969 ze zm.) , ustawa z dnia 30 padziernika 2002r. o podatku lenym ( Dz. U.  Nr 200, poz. 1682) 
Składajcy: Formularz przeznaczony dla osób fizycznych bdcych włacicielami nieruchomoci lub obiektów budowlanych, gruntów, lasów, posiadaczami samoistnymi 
nieruchomoci lub obiektów budowlanych, gruntów, lasów, uytkownikami wieczystymi gruntów, lasów, posiadaczami nieruchomoci lub ich czci albo obiektów 
budowlanych lub ich czci, gruntów lasów stanowicych własno Skarbu Pastwa lub jednostki samorzdu terytorialnego, posiadaczami gruntów na podstawie umowy 
zawartej stosownie do przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników 
Termin Składania: W terminie 14 dni od zaistnienia okolicznoci majcych wpływ na powstanie, bd wyganicie obowizku podatkowego lub zaistnienia zdarzenia majcego 
wpływ na wysoko podatku. 

A. MIEJSCE SKŁADANIA INFORMACJI
3.  Burmistrz Miasta Wisły
    Plac B. Hoffa 3, 43-460 Wisła 

B. DANE SKŁADAJCEGO INFORMACJ - W przypadku współwłasnoci – wykaz pozostałych współwłacicieli wraz   
z ich danymi identyfikacyjnymi prosimy zamieci na ostatniej stronie informacji.
B.1 DANE IDENTYFIKACYJNE

4. Rodzaj własnoci, posiadania (zaznaczy właciw kratk)      1. właciciel                              2. współwłaciciel 
 3. spadkobierca                           4. posiadacz samoistny    5. współposiadacz samoistny    6. uytkownik wieczysty 
 7. współuytkownik wieczysty   8. posiadacz zaleny (np. dzierawca, najemca)   9. współposiadacz zaleny (np. dzierawca, najemca) 

                   5. Miejsce/a (adres/y) połoenia przedmiotów opodatkowania oraz numer/y, identyfikator/y działek, budynków, lokali

6.Numer/y ksigi wieczystej lub zbioru/ów dokumentów oraz nazwa sadu, w którym prowadzona jest ksiga wieczysta lub zbiór dokumentów

7. Nazwisko, pierwsze imi, drugie imi

8. Imi ojca, imi matki, 

9. Data urodzenia / Numer PESEL / Numer REGON / Numer telefonu kontaktowego

B.2 ADRES ZAMIESZKANIA
10. Kraj 11. Województwo 12. Powiat

13. Gmina 14. Ulica 15. Numer domu / Numer lokalu

16. Miejscowo 17. Kod pocztowy 18. Poczta

C. OKOLICZNOCI POWODUJCE KONIECZNO ZŁOENIA INFORMACJI
19. Okolicznoci (zaznaczy właciw kratk)
              1. informacja składana po raz pierwszy na dany rok                      2. korekta uprzednio złoonej informacji (wykazu)  

D. DANE DOTYCZCE PRZEDMIOTÓW OPODATKOWANIA (z wyjtkiem zwolnionych)
D.1 POWIERZCHNIA GRUNTÓW (Uwaga! Wykazujemy z dokładnoci do 1 m kw.)

1. zwizanych z prowadzeniem działalnoci gospodarczej, 
bez wzgldu na sposób zakwalifikowania w ewidencji 
gruntów i budynków 

20.

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

2. pod jeziorami, zajtych na zbiorniki wodne retencyjne 
lub elektrowni wodnych 

21.
................................................................................... ha 

3. pozostałych, w tym zajtych na prowadzenie odpłatnej 
statutowej działalnoci poytku publicznego przez 
organizacje poytku publicznego 

22.

.................................................................................. m2 
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D.2 POWIERZCHNIA UYTKOWA BUDYNKÓW LUB ICH CZCI (*)

    Za budynek w rozumieniu ustawy uwaa si obiekt budowlany w rozumieniu przepisów prawa budowlanego, który jest trwale zwizany z gruntem, 
wydzielony z przestrzeni za pomoc przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach. Do powierzchni uytkowej budynku lub jego czci 
naley zaliczy powierzchni mierzon, po wewntrznej długoci cian na wszystkich kondygnacjach, z wyjtkiem powierzchni klatek schodowych 
oraz szybów dwigowych. Za kondygnacj uwaa si równie garae podziemne, piwnice, sutereny i poddasza uytkowe. Powierzchni pomieszcze
lub ich czci oraz cz kondygnacji o wysokoci w wietle od 1,40 m do 2,20 zalicza si do powierzchni uytkowej budynku w 50%, a jeeli 
wysoko jest mniejsza ni 1,40 m, powierzchni t pomija si

1. mieszkalnych łcznie z piwnicami 23.

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

2  garau w budynku mieszkalnym 24.

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

3. zwizanych z prowadzeniem działalnoci gospodarczej oraz                     
od czci budynków mieszkalnych zajtych na prowadzenie działalnoci 
gospodarczej ogółem  (naley poda równi rodzaj działalnoci 
gospodarczej)  

25.

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

4. zwizanych z prowadzeniem działalnoci gospodarczej w innych 
budynkach ni mieszkalne (naley poda równie rodzaj działalnoci 
gospodarczej) 

26.

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

5. zajtych na prowadzenie dział. gospodarczej w zakresie obrotu 
kwalifikowanym materiałem siewnym ogółem (naley poda równie
rodzaj działalnoci gospodarczej) 

27.

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

6. zwizanych z udzielania wiadcze zdrowotnych w rozumieniu przepisów 
o działalnoci leczniczej, zajtych przez podmioty udzielajce tych 
wiadcze – ogółem  

28

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

7. pozostałych, w tym zajtych na prowadzenie odpłatnej statutowej 
działalnoci poytku publicznego przez  organizacje poytku 
publicznego – trwale zwizanych z gruntem  

29.

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

8. gospodarczych, trwale zwizanych z gruntem – ogółem 30.

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

9. garay wolno stojcych , trwale zwizanych z gruntem ogółem 31.

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

D.3 BUDOWLE

1. budowle 
(warto, o której mowa w przepisach o podatkach dochodowych) 

32.

..........................................................................................................zł* 

E. INFORMACJA O PRZEDMIOTACH ZWOLNIONYCH
           (poda powierzchni, bd  warto budowli przedmiotów zwolnionych oraz przepis prawa – z jakiego tytułu wystpuje zwolnienie) 

F. Dane dotyczce przedmiotów opodatkowania lasów i gruntów lenych* 
* Przy wpisywaniu powierzchni lasu w wieku do 40 lat  nie naley wykazywa powierzchni lasu, w której dokonano uzupełnie nasadzenia w 
figurujcej powierzchni lenej, lecz jedynie nowo nasadzon powierzchni lasu ( stanowic okrelon działk len  )   

Wyszczególnienie Powierzchnia w hektarach fizycznych
( Uwaga! Wykazujemy z dokładnoci do 1 m kw.)  

Lasy i grunty lene – ogółem 

a) do lat 40 o powierzchni  
     
    wiek lasu 
     
    numer działki  

b) powyej lat 40 o powierzchni  

33. ......................................................................................... ha 

34. ......................................................................................... ha 

35. .......................................................................................... 

36. .......................................................................................... 

37. .......................................................................................... ha 
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G. DANE DOTYCZCE PRZEDMIOTÓW OPODATKOWANIA (włcznie ze zwolnionymi)
Klasy uytków wynikajce                      

z ewidencji gruntów                            
i budynków 

Powierzchnia gruntu w hektarach fizycznych
  

Klasy uytków 
wynikajce                    z 

ewidencji gruntów              
i budynków 

Powierzchnia gruntu  w hektarach fizycznych                               

Grunty orne Grunty rolne
zabudowane 

IIIa IIIa
IIIb III
IVa IIIb
IVb IVa
V IV
VI IVb
VIz V

Sady VI

IIIa VIz

IIIb Grunty pod stawami

IVa a) zarybione, łososiem, 
troci, głowacic, pali i 

pstrgiem 
IVb b) zarybione innymi 

gatunkami ryb ni w poz. a)
V c) grunty pod stawami 

niezarybionymi 
VI Rowy
VIz Grunty zadrzewione i za-

krzaczone połoone na UR
Uytki zielone IIIa

III IIIb
IV IVa
V IV
VI V

VIz VI
VIz

RAZEM 
nieuytki

H. INFORMACJA O PRZEDMIOTACH  ZWOLNIONYCH
               (poda rodzaj, klas i powierzchni gruntów zwolnionych oraz przepis prawa - z jakiego tytułu wystpuje zwolnienie) 

I. OWIADCZENIE I PODPIS SKŁADAJCEGO / OSOBY REPREZENTUJCEJ SKŁADAJCEGO -
Owiadczam, e podane przeze mnie dane s zgodne z prawd (art. 233 par. 1 Kodeksu Karnego). 

38. Imi 39. Nazwisko

40. Data wypełnienia (dzie - miesic - rok) 41. Podpis (piecz) właciciela / osoby reprezentujcej właciciela 
        

J. ADNOTACJE ORGANU PODATKOWEGO
42. Uwagi organu podatkowego

43. Identyfikator przyjmujcego formularz 44. Data i podpis przyjmujcego formularz

*Zgodnie z art.63 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja Podatkowa ( tekst jednolity  Dz. U. z 2005r., Nr 8, poz. 60 ze zm.) 
podstawy opodatkowania, kwoty podatków, z zastrzeeniem § 1, odsetki za zwłok, opłaty prolongacyjne, oprocentowanie nadpłat oraz 
wynagrodzenia przysługujce płatnikom i inkasentom zaokrgla si do pełnych złotych, w ten sposób, e kocówki kwot wynoszce mniej 
ni 50 groszy pomija si, a kocówki wynoszce 50 i wicej groszy podwysza si do pełnych złotych.
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Załącznik nr 2
do uchwały nr XI/147/2011

Rady Miasta Wisły
z dnia 27 października 2011 r.

1�

1.Numer Identyfikacji Podatkowej składajcego deklaracj

.................................................................................................. 
DN – 1                     DEKLARACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOCI 

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz. U. z 2010r. , Nr 95, poz. 613 ze zmianami)
 Składajcy: Formularz przeznaczony dla osób fizycznych bdcych współwłacicielami lub współposiadaczami z osobami prawnymi bd innymi 
jednostkami, osób prawnych, jednostek organizacyjnych oraz  spółek nie majcych  osobowoci prawnej bdcymi  włacicielami nieruchomoci lub 
obiektów budowlanych, posiadaczami samoistnymi nieruchomoci lub obiektów budowlanych, uytkownikami wieczystymi gruntów, posiadaczami 
nieruchomoci lub ich czci albo obiektów budowlanych lub ich czci, stanowicych własno Skarbu Pastwa lub jednostki samorzdu terytorialnego . 
Termin składania:   Do 15 stycznia kadego roku podatkowego oraz w terminie 14 dni od zaistnienia okolicznoci majcych wpływ na powstanie, bd  
wyganicie obowizku podatkowego lub zaistnienia zdarze majcych wpływ na wysoko podatku. 
Terminy płatnoci:  Wpłaca obliczony w deklaracji podatek od nieruchomoci – bez wezwania – w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowizku 
podatkowego, w terminie do dnia 15 kadego miesica na rachunek budetu Miasta Wisły 

A. MIEJSCE SKŁADANIA DEKLARACJI
3. Burmistrz Miasta Wisły
    Plac B. Hoffa 3, 43-460 Wisła 

B. DANE SKŁADAJCEGO DEKLARACJ (niepotrzebne skreli) 
       * - dotyczy składajcego deklaracj niebdcego osob fizyczn            ** - dotyczy składajcego deklaracj bdcego osob fizyczn
B.1 DANE IDENTYFIKACYJNE

4. Rodzaj składajcego deklaracj (zaznaczy właciw kratk)
 1. osoba fizyczna            2. osoba prawna           3. jednostka organizacyjna nie posiadajca osobowoci prawnej 

  4. spółka nie majca osobowoci prawnej 

4a. Rodzaj własnoci, posiadania (zaznaczy właciw kratk) 
 1. właciciel            2. współwłaciciel            3. posiadacz samoistny             4. współposiadacz samoistny  

 5. uytkownik wieczysty           6. współuytkownik wieczysty          7. posiadacz             8. współposiadacz  

6. Miejsce/a (adres/y) połoenia przedmiotów opodatkowania oraz numer/y, identyfikator/y działek, budynków, lokali 

7. Numer/y ksigi wieczystej lub zbioru/ów dokumentów oraz nazwa sdu, w którym prowadzona jest ksiga wieczysta lub zbiór dokumentów

8. Nazwa pełna * / Nazwisko, pierwsze imi, drugie imi**

9. Nazwa skrócona* / imi ojca, imi matki, data urodzenia **

10. Identyfikator REGON*/ Numer KRS*/ Numer PESEL**

B.2 ADRES SIEDZIBY* / ADRES ZAMIESZKANIA**
11. Kraj 12. Województwo 13. Powiat

14. Gmina 15. Ulica 16. Numer domu / Numer lokalu

17. Miejscowo 18. Kod pocztowy 19. Poczta

C. OKOLICZNOCI POWODUJCE KONIECZNO ZŁOENIA DEKLARACJI
20. Okolicznoci (zaznaczy właciw kratk)
 1. deklaracja na dany rok           2. korekta deklaracji rocznej           3.wyganicie obowizku podatkowego 

 4. powstanie obowizku podatkowego w trakcie roku           5. zmiana miejsca zamieszkania lub siedziby 

  

na 
2. Rok

........................................ 
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D. DANE DOTYCZCE PRZEDMIOTÓW OPODATKOWANIA (z wyjtkiem zwolnionych)
Wyszczególnienie Podstawa 

opodatkowania 
Stawka podatku     Kwota podatku ***

D.1 POWIERZCHNIA GRUNTÓW
1. zwizanych z prowadzeniem działalnoci gospodarczej, 

bez wzgldu na sposób zakwalifikowania w ewidencji 
gruntów i budynków 

21.

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

22.

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

23.

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

lub elektrowni wodnych 
24.
..................... ha 

25.
..................,....... 

26.
.....................,....... 

3. pozostałych, w tym zajte na prowadzenie odpłatnej 
statutowej działalnoci poytku publicznego przez 
organizacje poytku publicznego 

27.

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

28.

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

29.

.....................,....... 
D.2 POWIERZCHNIA UYTKOWA BUDYNKÓW LUB ICH CZCI
Do powierzchni uytkowej budynku lub jego czci naley zaliczy powierzchni mierzon, po wewntrznej długoci cian na wszystkich kondygnacjach, z 
wyjtkiem powierzchni klatek schodowych oraz szybów dwigowych. Powierzchnie pomieszcze lub ich czci oraz czci kondygnacji o wysokoci w 
wietle od 1.4m do 2,20 m zalicza si do powierzchni uytkowej budynku w 50%, a jeeli wysoko jest mniejsza ni 1,40 m, powierzchni t pomija si. Za 
kondygnacj uwaa si równie garae podziemne, piwnice, sutereny i poddasza uytkowe. 

1. mieszkalnych - ogółem 30.
..................... m2 

31.
..................,....... 

32.
.....................,....... 

2. zwizanych z prowadzeniem działalnoci gospodarczej 
    oraz od  budynków mieszkalnych lub ich czci                  
    zajtych na prowadzenie działalnoci gospodarczej 

33.

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

34.

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

35.

.....................,....... 
3. zwizanych z udzielania wiadcze zdrowotnych w 

rozumieniu przepisów o działalnoci leczniczej, zajtych 
przez podmioty udzielajce tych wiadcze  

36.

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

37.

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

38.

.....................,....... 
4. pozostałych, w tym zajtych na prowadzenie odpłatnej 

statutowej działalnoci poytku publicznego przez          
organizacje poytku publicznego 

39.

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

40.

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

41.

.....................,....... 
D.3 BUDOWLE

1. budowle
     (warto, o której mowa w przepisach o podatkach dochodowych) 

42.
..................,.......

43.
..................,.......

44.
.....................,....... 

E. ŁCZNA KWOTA PODATKU
Kwota podatku***
Suma kwot z kol. D  

45.
.....................,...... 

F. INFORMACJA O PRZEDMIOTACH  ZWOLNIONYCH
               (poda powierzchni, bd  warto budowli przedmiotów zwolnionych oraz przepis prawa - z jakiego tytułu wystpuje zwolnienie) 

G. OWIADCZENIE I PODPIS SKŁADAJCEGO / OSOBY REPREZENTUJCEJ SKŁADAJCEGO –
Owiadczam,  e podane przeze mnie dane s zgodne z prawd. 

46. Imi 47. Nazwisko

48. Data wypełnienia (dzie - miesic - rok) 49. Piecz podatnika

50. Podpis składajcego / osoby reprezentujcej składajcego

H. ADNOTACJE ORGANU PODATKOWEGO
51. Uwagi organu podatkowego

52. Identyfikator przyjmujcego formularz 53. Data i podpis przyjmujcego formularz

Niniejsza deklaracja stanowi podstaw do wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 czerwca 1966r. o postpowaniu 
egzekucyjnym w administracji (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 229, poz. 1954 z póniejszymi zmianami) . 

*** Zgodnie z art. 63 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja Podatkowa (tekst jednolity: DZ.U. z 2005r., Nr 8, poz. 60 ze zmianami), podstawy 
opodatkowania, kwoty podatków, z zastrzeeniem § 2, odsetki za zwłok, opłaty prolongacyjne, oprocentowanie nadpłat oraz wynagrodzenia przysługujce 
płatnikom i inkasentom zaokrgla si do pełnych złotych, w ten sposób, e kocówki kwot wynoszce mniej ni 50 groszy pomija si, a kocówki kwot 
wynoszce 50 i wicej groszy podwysza si do pełnych złotych.
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Załącznik nr 3
do uchwały nr XI/147/2011

Rady Miasta Wisły
z dnia 27 października 2011 r.

1

1. Numer Identyfikacji Podatkowej składajcego deklaracj

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

                                       

  
DL-1                                       DEKLARACJA  NA  PODATEK  LENY 

                                                          na 
2. Rok
  ......................... 

Podstawa prawna:  Ustawa z dnia  30 padziernika 2002 r. o podatku lenym (Dz.U. z 2002r., Nr  200, poz. 1682, ze zm.). 
Składajcy:             Formularz przeznaczony dla osób fizycznych bdcych współwłacicielami lub współposiadaczmi z osobami prawnymi bd

innymi jednostkami , osób prawnych, jednostek organizacyjnych oraz spółek nie majcych osobowoci prawnej bdcymi 
włacicielami lasów, posiadaczami samoistnymi lasów, uytkownikami wieczystymi lasów, posiadaczami lasów 
stanowicych własno Skarbu Pastwa lub jednostki samorzdu terytorialnego. 

                               Formularz składaj take osoby fizyczne bdce współwłacicielami lub współposiadaczami gruntów, budynków i ich czci 
lub budowli i ich czci z wyej wymienionymi podmiotami.  

Termin składania:  Do dnia 15 stycznia kadego roku podatkowego oraz w terminie 14 dni od zaistnienia okolicznoci majcych wpływ na 
                               powstanie, bd  wyganicie obowizku podatkowego lub zaistnienia zdarze majcych wpływ na wysoko podatku. 
Terminy płatnoci: Wpłaca w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowizku podatkowego obliczony w deklaracji na podatek leny na 
                                rachunek budetu Miasta Wisły, za poszczególne miesice, do 15 kadego miesica. 

A. MIEJSCE SKŁADANIA DEKLARACJI
3.  Burmistrz Miasta Wisły
     Plac B. Hoffa 3, 43-460 Wisła 

B. DANE SKŁADAJCEGO DEKLARACJ (niepotrzebne skreli) 
     * - dotyczy składajcego deklaracj nie bdcego osob fizyczn                ** - dotyczy składajcego deklaracj bdcego osob fizyczn
B.1 DANE IDENTYFIKACYJNE

4. Rodzaj składajcego deklaracj ( zaznaczy właciw kratk)
     1. osoba fizyczna                         2. osoba prawna          3. jednostka organizacyjna  

      4. spółka nie majca osobowoci prawnej 
5. Rodzaj własnoci, posiadania  ( zaznaczy właciw kratk)
    1. właciciel  2. współwłaciciel  3. posiadacz samoistny 4. współposiadacz samoistny  

    5. uytkownik wieczysty    5. współuytkownik wieczysty   6. posiadacz      7. współposiadacz 
6. Miejsce/a (adres/y) połoenia lasu oraz numer/y działek

7. Numer/y ksigi wieczystej lub zbioru/ów dokumentów

8. Nazwa pełna* / Nazwisko, pierwsze imi, data urodzenia**

9. Nazwa skrócona* /Imi ojca, imi matki**

10. Identyfikator REGON* / Numer PESEL**

B.2 ADRES SIEDZIBY* / ADRES ZAMIESZKANIA**
11. Kraj 12. Województwo 13. Powiat

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

17. Miejscowo 18. Kod pocztowy 19. Poczta

C. OKOLICZNOCI POWODUJCE KONIECZNO ZŁOENIA DEKLARACJI
20. Okolicznoci (zaznaczy właciw kratk)
                           1. deklaracja roczna                                                 2. korekta deklaracji rocznej 
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D. DANE DOTYCZCE PRZEDMIOTÓW OPODATKOWANIA
D.1  Z WYJTKIEM ZWOLNIONYCH

Wyszczególnienie 
Powierzchnia w 

hektarach 
fizycznych 

Stawka 
podatku 

Kwota podatku***

1 2 3 4
1. Lasy ochronne

2. Lasy wchodzce w skład rezerwatów
    przyrody i parków narodowych 

3. Lasy pozostałe (nie wymienione                         
w wierszu 1 i 2) 

4. Razem (wiersz 1 - 3)
E. INFORMACJA O PRZEDMIOTACH  ZWOLNIONYCH
               (poda powierzchni zwolnionego lasu oraz przepis prawa - z jakiego tytułu wystpuje zwolnienie) 

F. OWIADCZENIE I PODPIS SKŁADAJCEGO / OSOBY REPREZENTUJCEJ SKŁADAJCEGO
       Owiadczam, e podane przeze mnie dane s zgodne z prawd. 

21. Imi 22. Nazwisko

23. Data wypełnienia (dzie - miesic - rok) 24. Podpis (piecz) składajcego / osoby reprezentujcej składajcego

G. ADNOTACJE ORGANU PODATKOWEGO
25. Uwagi organu podatkowego

26. Identyfikator przyjmujcego formularz 27. Data i podpis przyjmujcego formularz

Niniejsza deklaracja stanowi podstaw do wystawienia tytułu wykonawczego , zgodnie z przepisami ustawy 
dania 17 czerwca 1966r. o postpowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2005r. Nr 229, poz. 1954                      
z póniejszymi zmianami). 

*** Zgodnie z art. 63 § ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja Podatkowa (tekst jednolity Dz. U.               
z 2005r. Nr 8, poz.60 ze zmianami) podstawy opodatkowania, kwoty podatków, z zastrzeeniem § 2, odsetki 
za zwłok, opłaty prolongacyjne, oprocentowanie nadpłat oraz wynagrodzenia przysługujce płatnikom i 
inkasentom zaokrgla si do pełnych złotych w ten sposób, e kocówki kwot wynoszce mniej ni 50 groszy 
pomija si, a kocówki kwot wynoszce 50 i wicej groszy podwysza si do pełnych złotych.    



Dziennik Urzêdowy
Województwa Œl¹skiego Nr 277 – 18993 – Poz. 4664

Załącznik nr 4
do uchwały nr XI/147/2011

Rady Miasta Wisły
z dnia 27 października 2011 r.

1

1.Numer Identyfikacji Podatkowej składajcego deklaracj

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

DR – 1                                       DEKLARACJA NA PODATEK ROLNY 

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (tekst jedn. Dz. U. z 2006 r. Nr 136, poz. 136 z póniejszymi zmianami)
 Składajcy:           Formularz przeznaczony dla osób fizycznych bdcych współwłacicielami lub współposiadaczami z osobami prawnymi bd innymi 

jednostkami, osób prawnych, jednostek organizacyjnych oraz spółek nie majcych osobowoci prawnej bdcych włacicielami  
gruntów, posiadaczami samoistnymi gruntów, uytkownikami wieczystymi gruntów, posiadaczami gruntów stanowicych własno
Skarbu Pastwa lub jednostki samorzdu terytorialnego. Formularz składaj take osoby fizyczne bdce współwłacicielami  lub 
współposiadaczami gruntów, budynków i ich czci lub budowli i ich czci z wyej wymienionymi podmiotami.  

Termin składania: Do 15 stycznia kadego roku podatkowego oraz  w terminie 14 dni od zaistnienia okolicznoci majcych wpływ na powstanie, bd  
                              wyganicie obowizku podatkowego lub zaistnienia zdarze majcych wpływ na wysoko podatku. 
Terminy płatnoci: Wpłaca obliczony w deklaracji podatek rolny – bez wezwania – w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowizku podatkowego   
                               w terminie do dnia 15 kadego miesica na rachunek budetu Miasta Wisły 

A. MIEJSCE SKŁADANIA DEKLARACJI
3. Burmistrz Miasta Wisły
    Plac B. Hoffa 3, 43-460 Wisła 

B. DANE SKŁADAJCEGO DEKLARACJ (niepotrzebne skreli) 
       * - dotyczy składajcego deklaracj niebdcego osob fizyczn            ** - dotyczy składajcego deklaracj bdcego osob fizyczn
B.1 DANE IDENTYFIKACYJNE

4. Rodzaj składajcego deklaracj (zaznaczy właciw kratk)
     1. osoba fizyczna                         2. osoba prawna          3. jednostka organizacyjna  
      4. spółka nie majca osobowoci prawnej 
5. Rodzaj własnoci, posiadania  (zaznaczy właciw kratk)
   1. właciciel       2. współwłaciciel       3. posiadacz samoistny       4. współposiadacz  samoistny    5. uytkownik wieczysty   
    6. współuytkownik wieczysty       7. posiadacz zaleny (np. dzierawca)       8. współposiadacz zaleny (np. dzierawca) 

6. Miejsce/a (adres/y) połoenia przedmiotów opodatkowania oraz numer/y, identyfikator/y działek

7. Numer/y ksigi wieczystej lub zbioru/ów dokumentów oraz nazwa sdu, w którym prowadzona jest ksiga wieczysta lub zbiór dokumentów 

8. Nazwa pełna* / Nazwisko, pierwsze imi, drugie imi**

9. Nazwa skrócona* / imi ojca, imi matki**

10. Identyfikator REGON* / Numer PESEL**

B.2 ADRES SIEDZIBY* / ADRES ZAMIESZKANIA**
11. Kraj 12. Województwo 13. Powiat

14. Gmina 15. Ulica 16. Numer domu / Numer lokalu

17. Miejscowo 18. Kod pocztowy 19. Poczta

C. OKOLICZNOCI POWODUJCE KONIECZNO ZŁOENIA DEKLARACJI
20. Okolicznoci (zaznaczy właciw kratk)

1. deklaracja na dany rok          2. korekta deklaracji rocznej          3. wyganicie obowizku podatkowego 

4. powstanie obowizku podatkowego w trakcie roku          5. zmiana miejsca zamieszkania lub siedziby 

na 
2. Rok

........................................ 
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D. DANE DOTYCZCE PRZEDMIOTÓW OPODATKOWANIA (włcznie ze zwolnionymi)

Klasy uytków 
wynikajce       
z ewidencji 

gruntów            
i budynków 

Powierzchnia gruntu w hektarach fizycznych

Liczba hektarów 
przelicze-
niowych 

Stawka            
z 1 ha 

(przelicze-
niowego lub 
fizycznego) 

 w zł,gr 

Wymiar 
podatku 
rolnego        
w zł*** 

Ogółem 
Nie podlegajce 

przeliczeniu na ha 
przeliczeniowe 

Podlegajce 
przeliczeniu na 

hektary 
przeliczeniowe 

Grunty orne

I
II

IIIa
IIIb
IVa
IVb
V
VI
VIz

Sady
I
II

IIIa
IIIb
IVa
IVb
V
VI
VIz

Uytki zielone

I
II
III
IV
V
VI
VIz

Grunty rolne 
zabudowane 

I
II

IIIa
III

IIIb
IVa
IV

IVb
V
VI
VIz

Grunty pod 
stawami 

a) zarybione, 
łososiem, troci, 
głowacic, pali

i pstrgiem 
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b) zarybione 
innymi 

gatunkami ryb 
ni w poz. a) 

c) grunty pod 
stawami 

niezarybionymi 
Rowy
Grunty 

zadrzewione i 
zakrzaczone 

połoone na UR 
I
II

IIIa
III

IIIb
IVa
IV
V
VI
VIz

Razem
( bez 

zwolnie) 
E. INFORMACJA O PRZEDMIOTACH  ZWOLNIONYCH
               (poda rodzaj, klas i powierzchni gruntów zwolnionych oraz przepis prawa - z jakiego tytułu wystpuje zwolnienie) 

F. ULGI W PODATKU ROLNYM OD GRUNTÓW
1. z tytułu nabycia lub objcia w zagospodarowanie gruntów
2. inwestycyjne
3. górskie
4. inne
Razem

G. ŁCZNA KWOTA PODATKU
Kwota podatku
Rónica kwot z D –  F *** 

H. OWIADCZENIE I PODPIS SKŁADAJCEGO / OSOBY REPREZENTUJCEJ SKŁADAJCEGO
       Owiadczam, e podane przeze mnie dane s zgodne z prawd. 

21. Imi 22. Nazwisko

23. Data wypełnienia (dzie - miesic - rok) 24. Piecz podatnika

25. Podpis składajcego / osoby reprezentujcej składajcego 

I. ADNOTACJE ORGANU PODATKOWEGO
26. Uwagi organu podatkowego

27. Identyfikator przyjmujcego formularz 28. .Data i podpis przyjmujcego formularz

Niniejsza deklaracja stanowi podstaw do wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 czerwca 1966r.                    
o postpowaniu egzekucyjnym w administracji ( tekst jednolity Dz. U. z 2005r. Nr 229, poz. 1954 z póniejszymi zmianami)  

*** Zgodnie z art. 63 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja Podatkowa(tekst jednolity Dz.U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) 
podstawy opodatkowania, kwoty podatków, z zastrzeeniem § 2, odsetki za zwłok, opłaty prolongacyjne, oprocentowanie nadpłat oraz 
wynagrodzenia przysługujce płatnikom i inkasentom zaokrgla si do pełnych złotych, w ten sposób, e kocówki kwot wynoszce mniej 
ni 50 groszy pomija si, a kocówki kwot wynoszce 50 i wicej groszy podwysza si do pełnych złotych  
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UCHWAŁA NR XI/91/2011 
RADY GMINY WYRY

z dnia 20 października 2011 r.

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2012 rok

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.8, art.40 ust.1, 
art.41 ust.1, art.42 ustawy z dnia 8 marca 1990r 
o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001r Nr 142 
poz.1591 z późn. zmianami) w związku z art.4 ust.1, 
art.13 ustawy z dnia 20 lipca 2000r o ogłaszaniu 
aktów normatywnych i niektórych innych aktów 
prawnych (t.j. Dz.U. z 2007 r., Nr 68 poz. 449), art.5 
ust.1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach 
i opłatach lokalnych (t.j. Dz.U. z 2010r Nr 95 poz.613 
z późn. zmianami) oraz Obwieszczenia Ministra 
Finansów dotyczącego górnych granic stawek 
kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2012 roku 
Rada Gminy Wyry uchwala: 

§ 1. Wysokość stawek podatku od nieruchomo-
ści na 2012 rok obowiązujących na terenie Gminy 
Wyry:

1) od budynków lub ich części:
a) mieszkalnych - 0,67 zł od 1m2 powierzchni 

użytkowej,
b) związanych z prowadzeniem działalności go-

spodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich 
części zajętych na prowadzenie działalności gospo-
darczej - 21,50 zł od 1m2 powierzchni użytkowej,

c) zajętych na prowadzenie działalności go-
spodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym
materiałem siewnym - 10,24 zł od 1m2 powierzchni 
użytkowej,

d) związanych z udzielaniem świadczeń zdro-
wotnych w rozumieniu przepisów o działalności 
leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych 
świadczeń - 4,45 zł od 1 m2 powierzchni użytko-
wej,

e) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie 

odpłatnej statutowej działalności pożytku publicz-
nego przez organizacje pożytku publicznego - 5,88 zł 
od 1m2 powierzchni użytkowej,

2) od budowli:
a) od budowli lub ich części związanych z pro-

wadzeniem działalności gospodarczej - 2% ich 
wartości określonej na podstawie art. 4 ust.1 pkt.3 
i ust.3-7 ustawy z 12.01.1991 r. o podatkach i opła-
tach lokalnych

3) od gruntów:
a) związanych z prowadzeniem działalności 

gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifi-
kowania w ewidencji gruntów i budynków - 0,84 zł 
od 1m2 powierzchni,

b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne 
retencyjne lub elektrowni wodnych - 4,33 zł od 1 ha 
powierzchni,

c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie 
odpłatnej statutowej działalności pożytku publiczne-
go przez organizacje pożytku publicznego – 0,38 zł 
od 1m2 powierzchni.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi 
Gminy Wyry.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 
dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Śląskiego, nie wcześniej jednak niż 
z dniem 1 stycznia 2012 r. i podlega rozplakatowa-
niu w gablotach Urzędu Gminy Wyry.

Przewodniczący 
Rady Gminy Wyry  

Andrzej Wyroba

4666

UCHWAŁA NR XI/92/2011 
RADY GMINY WYRY

z dnia 20 października 2011 r.

w sprawie wysokości dziennych stawek opłaty targowej w 2012 roku

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt.8, art.40 ust.1, 
art.41 ust.1, art.42 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku 
o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2001r Nr 142 
poz.1591 z późn. zmianami) w związku z art.4 ust.1, 
art.13 ustawy z dnia 20 lipca 2000r o ogłaszaniu 
aktów normatywnych i niektórych innych aktów 

prawnych (t.j. Dz.U. z 2007 r., Nr 68 poz. 449), art.15, 
art.19 pkt.1 lit.a), pkt. 2 i pkt. 3 ustawy z dnia 12 
stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych 
(tj. Dz.U. z 2010r Nr 95 poz.613 z późn. zmianami) 
oraz Obwieszczenia Ministra Finansów dotyczące-
go górnych granic stawek kwotowych podatków 
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i opłat lokalnych w 2012 roku Rada Gminy Wyry 
uchwala: 

§ 1. Określa się dzienne stawki opłaty targowej 
w wysokości przedstawionej w załączniku, stano-
wiącym integralną część niniejszej uchwały.

§ 2. 1) Opłata targowa jest płatna w kasie Urzędu 
Gminy Wyry lub w drodze inkasa.

2) Ustala się wynagrodzenie dla inkasenta 
w wysokości 10% od pobranych opłat.

3) Wyznacza się na inkasenta opłaty targowej 
Panią Małgorzatę Walasz.

§ 3. Terminem płatności opłaty targowej jest 
dzień, w którym dokonywana jest sprzedaż.

Poz. 4666, 4667

§ 4. Zwalnia się z opłaty targowej sprzedaż zni-
czy i kwiatów przed cmentarzami.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi 
Gminy Wyry.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 
dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Śląskiego, nie wcześniej jednak niż 
z dniem 1 stycznia 2012 r. i podlega rozplakatowa-
niu w gablotach Urzędu Gminy Wyry.

Przewodniczący 
Rady Gminy Wyry  

Andrzej Wyroba

Załącznik
do uchwały nr XI/92/2011

Rady Gminy Wyry
z dnia 20 października 2011 r.

1) Dzienne stawki opłaty targowej od sprzedaży dokonywanej na terenie Gminy Wyry na gruntach sta-
nowiących własność prywatną i w pozostałych miejscach Gminy Wyry wynoszą:











 
 
 
 
 

2) W 2012 roku wysokość dziennej opłaty targowej nie może przekroczyć dziennie 728,64 zł.

4667

UCHWAŁA NR X/83/11 
RADY GMINY ZEBRZYDOWICE

z dnia 27 października 2011 r.

w sprawie wysokości stawek podatków lokalnych na 2012 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy 
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(tekst jednolity: Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 
z późniejszymi zmianami) i art. 5 ust. 1 ustawy 
z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach 
lokalnych1 (tekst jednolity: Dz.U. z 2010 r. Nr 95, 
poz. 613 z późniejszymi zmianami), uchwala się, 
co następuje:

§ 1. Przyjąć stawki podatku od nieruchomości 
wg załącznika Nr 1 oraz stawki podatku od środków 
transportowych wg załącznika Nr 2 do niniejszej 
uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi 
Gminy Zebrzydowice.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 stycz-
nia 2012r..

§ 4. Uchwała podlega opublikowaniu w Dzien-
niku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz 
ogłoszeniu przez rozplakatowanie na terenie Gminy 
Zebrzydowice.

Przewodniczący 
Rady Gminy Zebrzydowice  

mgr Kazimierz Grygierek
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Załącznik nr 1
do uchwały nr X/83/11

Rady Gminy Zebrzydowice
z dnia 27 października 2011 r.

Ustala się wysokość stawek podatku od nieruchomości na 2012 rok

4667 
4667  

UCHWAŁA NR X/83/11 
 RADY GMINY ZEBRZYDOWICE 

z dnia 27 padziernika 2011 r. 



Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzdzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2001 r. 
Nr 142, poz. 1591 z póniejszymi zmianami) i art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach 
lokalnych1 (tekst jednolity: Dz.U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 z póniejszymi zmianami), uchwala si, co nastpuje:
§ 1. Przyj stawki podatku od nieruchomoci wg załcznika Nr 1 oraz stawki podatku od rodków transportowych wg 
załcznika Nr 2 do niniejszej uchwały. 
§ 2. Wykonanie uchwały powierza si Wójtowi Gminy Zebrzydowice. 
§ 3. Uchwała wchodzi w ycie z dniem 01 stycznia 2012r.. 
§ 4. Uchwała podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzdowym Województwa lskiego oraz ogłoszeniu przez 
rozplakatowanie na terenie Gminy Zebrzydowice. 

Przewodniczcy Rady Gminy Zebrzydowice 

mgr Kazimierz Grygierek

Załcznik nr 1
do uchwały nr X/83/11 
Rady Gminy Zebrzydowice 
z dnia 27 padziernika 2011 r. 



 Od 1 m2 gruntów:
 


 

 


 

   
 


 

 


 

2) Od budynków lub ich czci:
   
 




 

 


 

   
 


 

 



 

 



 

3) Od budowli 2%

Załącznik nr 2
do uchwały nr X/83/11

Rady Gminy Zebrzydowice
z dnia 27 października 2011 r.

Ustala się wysokość stawek w podatku od środków transportowych na 2012 rok

§ 1. Podatek od środków transportowych wynosi rocznie:
1) Od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej:
a) powyżej 3,5 tony i poniżej 12 ton

Załcznik nr 2
do uchwały nr X/83/11 
Rady Gminy Zebrzydowice 
z dnia 27 padziernika 2011 r. 



§ 1. Podatek od rodków transportowych wynosi rocznie: 
1) Od samochodów ciarowych o dopuszczalnej masie całkowitej: 
a) powyej 3,5 tony i poniej 12 ton 

 












  




  




  




  

b) równej lub wyszej ni 12 ton 






  





 
   
   
 
 
   
   
   
 
 
   
   
   

2) Od cignika siodłowego lub balastowego przystosowanego do uywania łcznie z naczep lub przyczep
o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów: 
a) od 3,5 tony i poniej 12 ton 

 












  




  

b) równej lub wyszej ni 12 ton 
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Załcznik nr 2
do uchwały nr X/83/11 
Rady Gminy Zebrzydowice 
z dnia 27 padziernika 2011 r. 



§ 1. Podatek od rodków transportowych wynosi rocznie: 
1) Od samochodów ciarowych o dopuszczalnej masie całkowitej: 
a) powyej 3,5 tony i poniej 12 ton 

 












  




  




  




  

b) równej lub wyszej ni 12 ton 






  





 
   
   
 
 
   
   
   
 
 
   
   
   

2) Od cignika siodłowego lub balastowego przystosowanego do uywania łcznie z naczep lub przyczep
o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów: 
a) od 3,5 tony i poniej 12 ton 

 












  




  

b) równej lub wyszej ni 12 ton 

b) równej lub wyższej niż 12 ton

Załcznik nr 2
do uchwały nr X/83/11 
Rady Gminy Zebrzydowice 
z dnia 27 padziernika 2011 r. 



§ 1. Podatek od rodków transportowych wynosi rocznie: 
1) Od samochodów ciarowych o dopuszczalnej masie całkowitej: 
a) powyej 3,5 tony i poniej 12 ton 

 












  




  




  




  

b) równej lub wyszej ni 12 ton 






  





 
   
   
 
 
   
   
   
 
 
   
   
   

2) Od cignika siodłowego lub balastowego przystosowanego do uywania łcznie z naczep lub przyczep
o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów: 
a) od 3,5 tony i poniej 12 ton 

 












  




  

b) równej lub wyszej ni 12 ton 

2) Od ciągnika siodłowego lub balastowego 
przystosowanego do używania łącznie z naczepą 
lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej 

zespołu pojazdów:
a) od 3,5 tony i poniżej 12 ton

b) równej lub wyższej niż 12 ton






  





 
   
   
   
 
 
   
   

3) Od przyczepy lub naczepy, które łcznie z pojazdem silnikowym posiadaj dopuszczaln mas całkowit od 7 ton 
i poniej 12 ton, z wyjtkiem zwizanych z działalnoci rolnicz prowadzon przez podatnika podatku rolnego: 354,00 zł 
4) Przyczepy lub naczepy, które łcznie z pojazdem silnikowym posiadaj dopuszczaln mas całkowit równ lub 
wysz ni 12 ton, z wyjtkiem zwizanych wyłcznie z działalnoci rolnicz prowadzon przez podatnika podatku 
rolnego: 






  





 
   
   
 
 
   
   
   
   
   
 
 
   
   

5)  










  
  
  

3) Od przyczepy lub naczepy, które łącznie z po-
jazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę 
całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem 
związanych z działalnością rolniczą prowadzoną 
przez podatnika podatku rolnego: 354,00 zł

4) Przyczepy lub naczepy, które łącznie z po-
jazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę 
całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem 
związanych wyłącznie z działalnością rolniczą pro-
wadzoną przez podatnika podatku rolnego:

Poz. 4667



Dziennik Urzêdowy
Województwa Œl¹skiego Nr 277 – 19000 –






  





 
   
   
   
 
 
   
   

3) Od przyczepy lub naczepy, które łcznie z pojazdem silnikowym posiadaj dopuszczaln mas całkowit od 7 ton 
i poniej 12 ton, z wyjtkiem zwizanych z działalnoci rolnicz prowadzon przez podatnika podatku rolnego: 354,00 zł 
4) Przyczepy lub naczepy, które łcznie z pojazdem silnikowym posiadaj dopuszczaln mas całkowit równ lub 
wysz ni 12 ton, z wyjtkiem zwizanych wyłcznie z działalnoci rolnicz prowadzon przez podatnika podatku 
rolnego: 






  





 
   
   
 
 
   
   
   
   
   
 
 
   
   

5)  










  
  
  






  





 
   
   
   
 
 
   
   

3) Od przyczepy lub naczepy, które łcznie z pojazdem silnikowym posiadaj dopuszczaln mas całkowit od 7 ton 
i poniej 12 ton, z wyjtkiem zwizanych z działalnoci rolnicz prowadzon przez podatnika podatku rolnego: 354,00 zł 
4) Przyczepy lub naczepy, które łcznie z pojazdem silnikowym posiadaj dopuszczaln mas całkowit równ lub 
wysz ni 12 ton, z wyjtkiem zwizanych wyłcznie z działalnoci rolnicz prowadzon przez podatnika podatku 
rolnego: 






  





 
   
   
 
 
   
   
   
   
   
 
 
   
   

5)  










  
  
  

Poz. 4667, 4668

5) 

§ 2. Zwalnia się z podatku od środków transportowych pojazdy stanowiące własność Gminy.

4668

UCHWAŁA NR X/84/11 
RADY GMINY ZEBRZYDOWICE

z dnia 27 października 2011 r.

w sprawie zwolnień w podatkach lokalnych w 2012 roku

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst 
jednolity: Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z póź-
niejszymi zmianami) i art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 
stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych1 

(tekst jednolity: Dz.U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 z póź-
niejszymi zmianami), uchwala się, co następuje:

§ 1. Zwalnia się od podatku od nieruchomo-
ści: 

1. Budynki stanowiące własność mienia komu-
nalnego gminy za wyjątkiem nieruchomości lub 
ich części oddanych w dzierżawę na podstawie 
umowy zawartej z właścicielem nieruchomości lub 
poddzierżawionych osobom trzecim.

2. Cmentarze komunalne, kapliczki i krzyże 
przydrożne.

3. Piwnice w budynkach mieszkalnych za 

wyjątkiem pomieszczeń zajętych na garaże, po-
mieszczeń związanych z prowadzeniem działalności 
gospodarczej oraz wykorzystywanych na cele 
mieszkaniowe.

4. Strychy w budynkach mieszkalnych, za 
wyjątkiem zajętych na cele mieszkalne lub wy-
korzystywanych do prowadzenia działalności 
gospodarczej.

5. Grunty stanowiące własność mienia komu-
nalnego gminy za wyjątkiem gruntów oddanych 
w dzierżawę.

6. Grunty i budowle stanowiące własność 
mienia komunalnego gminy oddane w dzierżawę 
z przeznaczeniem na cele rekreacyjno - sportowe 
za wyjątkiem związanych z prowadzeniem działal-
ności gospodarczej.

7. Budowle i budynki lub ich części stanowiące 
własność mienia komunalnego wykorzystywane 
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bezpośrednio do poboru i uzdatniania wody pit-
nej, oraz służące do odprowadzania i oczyszczania 
ścieków.

8. Pozostałe grunty, za wyjątkiem związanych 
z prowadzeniem działalności gospodarczej, okre-
ślone w ewidencji gruntów i budynków jako: 

- drogi (oznaczone symbolem – dr) 
- rowy (oznaczone symbolem – W) 
- tereny różne (oznaczone symbolem - Tr ) 

zajęte pod pasy drogi granicznej.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi 

Poz. 4668, 4669

Gminy Zebrzydowice. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 stycz-
nia 2012 r..

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Śląskiego oraz przez 
rozplakatowanie na terenie Gminy Zebrzydowice. 

Przewodniczący 
Rady Gminy Zebrzydowice  

mgr Kazimierz Grygierek
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UCHWAŁA NR X/85/11 
RADY GMINY ZEBRZYDOWICE

z dnia 27 października 2011 r.

w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości na 2012 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst 
jednolity: Dz.U. z 2001 r. Nr 142 z późniejszymi 
zmianami) i art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 
1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych1 (tekst jed-
nolity: Dz.U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 z późniejszymi 
zmianami), uchwala się, co następuje:

§ 1. Niniejsza uchwała reguluje zwolnienia 
od podatku od nieruchomości związane z nowo 
uruchomioną działalnością gospodarczą oraz 
poszerzeniem zakresu prowadzonej działalności 
gospodarczej stanowiące pomoc de minimis 
w rozumieniu Rozporządzenia Komisji (WE) Nr 
1998/2006 z 15.12.2006 r. w sprawie stosowania 
art.87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis (Dz.Urz. 
UE L Nr 379 z 28.12.2006 r.). 

§ 2. Wartość zwolnienia od podatku od nierucho-
mości łącznie z wartością innej pomocy de minimis 
uzyskanej przez podmiot prowadzący działalność 
gospodarczą w dowolnie ustalonym okresie trzech 
lat podatkowych nie może przekroczyć kwoty sta-
nowiącej równowartość 200 tys. Euro, w przypadku 
podmiotu gospodarczego działającego w sektorze 
transportu drogowego – 100 tys. Euro. 

§ 3. 1. Zwalnia się od podatku od nieruchomo-
ści budynki lub ich części, budowle lub ich części 
i grunty zajęte na prowadzenie nowo uruchomionej 
działalności gospodarczej, z wyłączeniem działal-
ności handlowej. 

2. Przez nowo uruchomioną działalność go-
spodarczą rozumie się działalność gospodarczą 
podjętą na terenie Gminy Zebrzydowice przez pod-
miot, który w roku poprzedzającym rok podatkowy 
nie prowadził działalności gospodarczej innej niż 

rolnicza lub leśna. Za nowo uruchomioną działal-
ność gospodarczą nie uważa się przypadków, gdy 
działalność gospodarcza podejmowana jest w na-
stępstwie zmiany właściciela lub zmiany formy 
prawnej prowadzonej działalności gospodarczej, 
a także zmiany firmy.

§ 4. Zwolnienie stosowane jest poczynając od 
pierwszego dnia miesiąca następującego po mie-
siącu, w którym rozpoczęto działalność, a jeżeli 
działalność rozpoczęto w nowo wybudowanym 
budynku lub jego części, albo budowli lub jej części, 
poczynając od dnia 1 stycznia roku następnego. 

§ 5. Zwolnienie przysługuje na okres: 
1) 1 roku podatnikom, którzy łącznie spełniają 

warunki:
a) w roku podatkowym rozpoczną prowadzenie 

działalności gospodarczej,
b) zatrudnią minimum 5 pracowników
c) w roku poprzedzającym rok podatkowy nie 

prowadzili działalności innej niż rolnicza lub le-
śna;

2) 2 lata podatnikom, którzy łącznie spełniają 
warunki:

a) w roku podatkowym rozpoczną prowadzenie 
działalności gospodarczej

b) zatrudnią minimum 15 pracowników,
c) w roku poprzedzającym rok podatkowy nie 

prowadzili działalności innej niż rolnicza lub le-
śna;

3) 3 lata podatnikom, którzy łącznie spełniają 
warunki:

a) w roku podatkowym rozpoczną prowadzenie 
działalności gospodarczej,

b) zatrudnią minimum 25 pracowników,
c) w roku poprzedzającym rok podatkowy nie 
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prowadzili działalności innej niż rolnicza lub le-
śna.

§ 6. Zwalnia się od podatku od nieruchomości 
nowo wybudowane i oddane do użytkowania 
budynki lub ich części, służące prowadzeniu dotych-
czasowej działalności gospodarczej z wyłączeniem 
działalności handlowej. Zwolnienie przysługuje od 
dnia 1 stycznia następującego po roku, w którym 
rozpoczęto użytkowanie budynku lub jego części 
i przyznawane jest: 

1) na okres 6 miesięcy, jeżeli podatnik zwiększy 
zatrudnienie o 10 pracowników przed dniem roz-
poczęcia korzystania ze zwolnienia i utrzyma ten 
poziom w okresie 3 lat;

2) na okres 1 roku, jeżeli podatnik zwiększy 
zatrudnienie o 20 pracowników przed dniem roz-
poczęcia korzystania ze zwolnienia i utrzyma ten 
poziom w okresie 4 lat;

3) na okres 2 lat, jeżeli podatnik zwiększy 
zatrudnienie o 30 pracowników przed dniem roz-
poczęcia korzystania ze zwolnienia i utrzyma ten 
poziom w okresie 5 lat.

§ 7. Uchwały nie stosuje się do udzielania pomo-
cy przedsiębiorcom, którzy zalegają z płatnościami 
na rzecz Gminy Zebrzydowice.

§ 8. Podatnicy, ubiegający się o prawo do zwol-
nień, o których mowa w § 3 i 6 uchwały obowiązani 
są do złożenia: 

1) deklaracji lub informacji na podatek od nie-
ruchomości, wykazując nieruchomości podlegające 
zwolnieniu,

2) oświadczenia w formie pisemnej o poziomie 
zatrudnienia w przedsiębiorstwie oraz deklaracji 
ZUS-DRA

3) zaświadczeń o pomocy de minimis uzyskanej 
przez przedsiębiorcę za ostatnie 3 lata podatkowe 
oraz informacji o każdej innej niż de minimis (otrzy-
manej nie tylko w okresie 3-letnim) w odniesieniu 
do tych samych kosztów kwalifikowanych, w związ-
ku z którymi będzie udzielone niniejszą uchwałą 
zwolnienie z podatku od nieruchomości,

4) oświadczenia, iż podatnik ubiegający się 

o prawo do zwolnienia z niniejszej uchwały nie 
znajduje się w trudnej sytuacji ekonomicznej w ro-
zumieniu Wytycznych wspólnotowych dotyczących 
pomocy państwa w celu ratowania i restrukturyza-
cji zagrożonych przedsiębiorstw (Dz.Urz.UE C 244 
z 1.10.2004 r.).

§ 9. Podatnicy, korzystający ze zwolnień, o któ-
rych mowa w § 3 i 6 uchwały obowiązani są do dnia 
15 stycznia roku podatkowego do złożenia według 
stanu na dzień 1 stycznia roku podatkowego:

1) deklaracji lub informacji na podatek od nie-
ruchomości wykazując nieruchomości podlegające 
zwolnieniu,

2) oświadczenia w formie pisemnej o poziomie 
zatrudnienia w przedsiębiorstwie oraz deklaracje 
ZUS-DRA,

3) zaświadczeń o pomocy de minimis uzyskanej 
przez przedsiębiorcę za ostatnie 3 lata podatkowe 
oraz informacji o każdej innej pomocy niż de minimis 
(otrzymanej nie tylko w okresie 3-letnim) w odnie-
sieniu do tych samych kosztów kwalifikowanych,
w związku z którymi udzielone zostało niniejszą 
uchwałą zwolnienie z podatku od nieruchomości,

4) oświadczenie w formie pisemnej, iż podmiot 
ubiegający się o prawo do zwolnienia z niniejszej 
uchwały nie znajduje się w trudnej sytuacji ekono-
micznej w rozumieniu Wytycznych wspólnotowych 
dotyczących pomocy państwa w celu ratowania 
i restrukturyzacji zagrożonych przedsiębiorstw (Dz.
Urz.UE C 244 z 1.10.2004 r.

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi 
Gminy Zebrzydowice. 

§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 
stycznia 2012 r. 

§ 12. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Śląskiego oraz przez 
rozplakatowanie na terenie Gminy Zebrzydowice. 

Przewodniczący 
Rady Gminy Zebrzydowice  

mgr Kazimierz Grygierek

4670

UCHWAŁA NR X/86/11 
RADY GMINY ZEBRZYDOWICE

z dnia 27 października 2011 r.

w sprawie zwolnień w podatku rolnym gruntów zajętych pod drogi w 2012 roku

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy 
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(tekst jednolity: Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 
z późniejszymi zmianami) i art. 7 ust. 3 ustawy 

z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach 
lokalnych1 (tekst jednolity: Dz.U. z 2010 r. Nr 95, 
poz. 613 z późniejszymi zmianami), uchwala się, 
co następuje:
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§ 1. 1. Wprowadzić zwolnienie w podatku 
rolnym dla gruntów stanowiących odrębne nieru-
chomości, sklasyfikowanych jako użytki rolne:

1) stanowiące współwłasność osób fizycznych
i zajęte pod drogi dojazdowe do posesji współwła-
ścicieli, 

2) stanowiące własność jednej osoby fizycznej
i udostępnione pod drogę dojazdową do okolicz-
nych posesji.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi 
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Gminy Zebrzydowice. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 stycz-
nia 2012 r. 

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Śląskiego oraz przez 
rozplakatowanie na terenie Gminy Zebrzydowice. 

Przewodniczący 
Rady Gminy Zebrzydowice  

mgr Kazimierz Grygierek

4671

UCHWAŁA NR X/87/11 
RADY GMINY ZEBRZYDOWICE

z dnia 27 października 2011 r.

w sprawie wysokości stawek opłaty targowej na 2012 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst 
jednolity: Dz.U. z 2001 r. Nr 142 z późniejszymi 
zmianami) i art. 19 pkt 1 lit. a) i pkt 2 ustawy z dnia 
12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych1 

(tekst jednolity: Dz.U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 z póź-
niejszymi zmianami) oraz art. 47 § 4a ustawy z dnia 
29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (tekst 
jednolity: Dz.U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późniejszy-
mi zmianami), uchwala się, co następuje: 

§ 1. Uchwałą niniejszą Rada Gminy Zebrzydo-
wice:

1) określa wysokość stawek opłaty targowej;
2) określa zasady ustalania i poboru oraz ter-

miny płatności opłaty targowej;
3) zarządza pobór opłaty targowej w drodze 

inkasa i określa inkasentów.

§ 2. 1. Określa się dzienną stawkę opłaty targo-
wej obowiązującą na terenie Gminy Zebrzydowice 
w wysokości 16,00 zł z tytułu sprzedaży z jednego 
wyznaczonego stanowiska.

2. Z tytułu sprzedaży w przypadku przekroczenia 
wyznaczonego stanowiska – za każde dodatkowo 
zajęte stanowisko lub jego część wielokrotność 
stawki dziennej.

§ 3. Terminem płatności opłaty targowej jest 
dzień, w którym dokonywana jest sprzedaż.

§ 4. 1. Zarządza się pobór opłaty targowej 
w drodze inkasa.

2. W dni robocze pobór opłaty targowej powie-
rza się inkasentom w osobie Pani Grażyny Janik, 
Pani Katarzyny Koch – Wieczorek, Pani Bożeny 
Goławskiej lub Pani Anny Hirsz.

3. W soboty należy dokonywać wpłaty opłaty 
targowej w punkcie kasowym Banku Spółdzielcze-
go w Zebrzydowicach na rachunek Urzędu Gminy 
Zebrzydowice.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi 
Gminy Zebrzydowice. 

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 
2012r. 

§ 7. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Śląskiego oraz przez 
rozplakatowanie na terenie Gminy Zebrzydowi-
ce. 

Przewodniczący 
Rady Gminy Zebrzydowice  

mgr Kazimierz Grygierek

4672

UCHWAŁA NR X/88/11 
RADY GMINY ZEBRZYDOWICE

z dnia 27 października 2011 r.

w sprawie opłaty od posiadania psów na 2012 rok
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Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst 
jednolity: Dz.U. z 2001 r. Nr 142 z późniejszymi 
zmianami) i art. 19 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. 
o podatkach i opłatach lokalnych1 (tekst jednolity: 
Dz.U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 z późniejszymi zmia-
nami), uchwala się, co następuje: 

§ 1. Uchwałą niniejszą Rada Gminy Zebrzydo-
wice: 

1. wprowadza na terenie Gminy opłatę od po-
siadania psów

2. określa wysokość stawki opłaty od posiadania 
psów

3. określa zasady ustalania i poboru oraz termi-
ny płatności opłaty od posiadania psów.

§ 2. Stawkę roczną opłaty od posiadania psów 
przez osoby fizyczne ustala się w wysokości:

- 20,00 zł od jednego psa 
- 40,00 zł od każdego następnego psa. 

§ 3. 1. Opłata od posiadania psów płatna jest bez 
wezwania do dnia 30 września roku podatkowego 
a w przypadku powstania obowiązku jej uiszczenia 
po tej dacie, w terminie 14 dni od dnia powstania 
tego obowiązku. W przypadku powstania lub wy-
gaśnięcia obowiązku uiszczenia opłaty w ciągu 
roku podatkowego, stawkę roczną zmniejsza się 
proporcjonalnie do liczby miesięcy, w których ist-

niał obowiązek jej zapłaty.
2. Obowiązek uiszczenia opłaty powstaje od 

pierwszego dnia miesiąca następującego po 
miesiącu, w którym powstały okoliczności uza-
sadniające powstanie tego obowiązku i wygasa 
z upływem miesiąca, w którym ustały okoliczności 
uzasadniające ten obowiązek.

3. Wpłaty z tytułu opłaty od posiadania psów 
można dokonać w kasie Urzędu Gminy lub 
bezpośrednio na rachunek Urzędu Gminy Zebrzy-
dowice.

4. Osoby fizyczne mają obowiązek zgłoszenia
Wójtowi Gminy Zebrzydowice faktu wejścia w po-
siadanie psa w terminie 14 dni od tego zaistnienia 
podając dane określone w formularzu zgłoszenia 
stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi 
Gminy Zebrzydowice. 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 
2012r. 

§ 6. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Śląskiego oraz przez 
rozplakatowanie na terenie Gminy Zebrzydowice. 

Przewodniczący 
Rady Gminy Zebrzydowice  

mgr Kazimierz Grygierek
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Załącznik
do uchwały nr X/88/11

Rady Gminy Zebrzydowice
z dnia 27 października 2011 r.

Poz. 4672
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UCHWAŁA NR X/89/11 
RADY GMINY ZEBRZYDOWICE

z dnia 27 października 2011 r.

w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 8 ustawy z dnia 
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst 
jednolity: Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z póź-
niejszymi zmianami) w związku z art. 6a ust. 11 
ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rol-
nym (tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r., Nr 136, poz. 
969 z późniejszymi zmianami), art. 6 ust. 13 ustawy 
z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach 
lokalnych1 (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r., Nr 95, 
poz. 613 z późniejszymi zmianami) i art. 6 ust. 9 
ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku 
leśnym (Dz. U. Nr 200, poz. 1682 z późniejszymi 
zmianami), uchwala się, co następuje: 

§ 1. Określa się wzór Informacji w sprawie po-
datku od nieruchomości, rolnego, leśnego (IN-1) 
stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Określa się wzór Deklaracji na podatek od 
nieruchomości (DN-1) stanowiący załącznik Nr 2 do 
niniejszej uchwały.

§ 3. Określa się wzór Deklaracji na podatek rol-
ny (DR-1) stanowiący załącznik Nr 3 do niniejszej 
uchwały.

§ 4. Określa się wzór Deklaracji na podatek le-
śny (DL-1) stanowiący załącznik Nr 4 do niniejszej 
uchwały.

§ 5. Określa się wzór załącznika do Deklaracji 
na podatek od nieruchomości (DN-1), Deklaracji 
na podatek rolny (DR-1), Deklaracji na podatek 
leśny (DL-1) - Dane o nieruchomościach i obiektach 
komunalnych (D-1/A) stanowiący załącznik Nr 5 do 
niniejszej uchwały.

§ 6. Traci moc Uchwała Nr II/14/06 Rady Gminy 
Zebrzydowice z dnia 30 listopada 2006r. w sprawie 
przyjęcia wzorów formularzy na podatek rolny 
i podatek leśny (Dz. Urz. Woj. Śląskiego Nr 147, 
poz. 4481) oraz Uchwała Nr XXIII/208/08 Rady 
Gminy Zebrzydowice z dnia 30 października 2008r. 
w sprawie: przyjęcia wzorów formularzy informacji 
i deklaracji na podatek od nieruchomości (Dz. Urz. 
Woj. Śląskiego Nr 203, poz. 3846).

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi 
Gminy Zebrzydowice.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 stycz-
nia 2012r.

§ 9. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Śląskiego oraz przez 
rozplakatowanie na terenie Gminy Zebrzydowice.

Przewodniczący 
Rady Gminy Zebrzydowice  

mgr Kazimierz Grygierek
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Załącznik nr 1
do uchwały nr X/89/11

Rady Gminy Zebrzydowice
z dnia 27 października 2011 r.
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Załącznik nr 2
do uchwały nr X/89/11

Rady Gminy Zebrzydowice
z dnia 27 października 2011 r.
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Załącznik nr 3
do uchwały nr X/89/11

Rady Gminy Zebrzydowice
z dnia 27 października 2011 r.
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Załącznik nr 4
do uchwały nr X/89/11

Rady Gminy Zebrzydowice
z dnia 27 października 2011 r.
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