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5383 – Rady Gminy Buczkowice nr XIII/73/11 z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie 
uchylenia uchwały Nr XXVII/189/04 Rady Gminy Buczkowice dotyczącej 
wprowadzenia zwolnienia w podatku leśnym 21833

5384 – Rady Gminy Buczkowice nr XIII/74/11 z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie 
ustalenia wzorów formularzy na podatek od nieruchomości, podatek rolny 
i podatek leśny 21833

5385 – Rady Gminy Goleszów nr 88/2011 z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie 
podatku od środków transportowych na 2012 rok 21852

5386 – Rady Gminy Goleszów nr 89/2011 z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie 
zmiany uchwały nr 83/2011 z dnia 26 października 2011 r. 21854

5387 – Rady Gminy Goleszów nr 90/2011 z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie zmia-
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5388 – Rady Gminy Goleszów nr 91/2011 z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie wpro-
wadzenia na terenie Gminy Goleszów opłaty od posiadania psów, określenia 
jej wysokości, zasad ustalania i poboru oraz terminów płatności 21860

5389 – Rady Gminy Olsztyn nr X/78/2011 z dnia 29 listopada 2011 r. w sprawie 
podatku od nieruchomości na rok 2012 21860

5390 – Rady Gminy Olsztyn nr X/79/2011 z dnia 29 listopada 2011 r. w sprawie okre-
ślenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2012 rok 21865

5391 – Rady Gminy Olsztyn nr X/80/2011 z dnia 29 listopada 2011 r. w sprawie 
wysokości opłaty targowej na 2012 rok 21866

5392 – Rady Gminy Olsztyn nr X/81/2011 z dnia 29 listopada 2011 r. w sprawie 
określenia wzorów formularzy niezbędnych do wymiaru i poboru podatku 
rolnego, leśnego i od nieruchomości 21867

5393 – Rady Gminy Świerklaniec nr XVI/114/11 z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie 
wysokości stawek podatku od nieruchomości 21883

5394 – Rady Gminy Świerklaniec nr XVI/115/11 z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie 
określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych 21883

5395 – Rady Gminy Świerklaniec nr XVI/116/11 z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie 
zwolnień w podatku od nieruchomości 21885

5396 – Rady Gminy Świerklaniec nr XVI/117/2011 z dnia 30 listopada 2011 r.  
w sprawie określenia wzorów informacji i deklaracji podatkowych 21886

5397 – Rady Gminy Wilkowice nr XIII/97/2011 z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie 
określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości, budynków, budowli 
i gruntów oraz zwolnień na rok podatkowy 2012 21904

5398 – Rady Gminy Wilkowice nr XIII/98/2011 z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie 
wysokości dziennych stawek opłaty targowej, zasad jej ustalania i poboru 
oraz określenia wysokości za inkaso na 2012 r. 21905

5399 – Rady Gminy Wilkowice nr XIII/99/2011 z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie 
opłaty miejscowej na 2012 r. 21906

5400 – Rady Gminy Wilkowice nr XIII/100/2011 z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie 
określenia wysokości opłaty od posiadania psów na rok 2012 21907
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5401 – Rady Gminy Wilkowice nr XIII/101/2011 z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie 
podatku od środków transportowych na rok 2012 21907

5402 – Rady Gminy Wilkowice nr XIII/102/2011 z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie 
poboru podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego i opłaty od posiadania 
psów w drodze inkasa, oraz określenia inkasentów, terminów płatności dla 
inkasentów i wynagrodzenia za inkaso w 2012 r. 21909

5403 – Rady Gminy Wilkowice nr XIII/103/2011 z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie 
wzoru deklaracji na podatek leśny oraz wzoru informacji w sprawie podatku 
leśnego 21910

5404 – Rady Gminy Wilkowice nr XIII/104/2011 z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie 
wzoru deklaracji na podatek rolny oraz wzoru informacji w sprawie podatku 
rolnego 21915

5405 – Rady Gminy Wilkowice nr XIII/105/2011 z dnia 30 listopada 2011 r. w spra-
wie wzoru deklaracji na podatek od nieruchomości oraz wzoru informacji  
w sprawie podatku od nieruchomości 21922

5406 – Rady Miasta Wojkowice nr XVI/121/2011 z dnia 28 listopada 2011 r. w sprawie 
określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących  
w Gminie Wojkowice 21929

5407 – Rady Miasta Wojkowice nr XVI/123/2011 z dnia 28 listopada 2011 r. w sprawie 
określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych obowią-
zujących w Gminie Wojkowice w 2012r. oraz zwolnień z tego podatku 21929

5408 – Rady Gminy Wręczyca Wielka nr XI/123/11 z dnia 30 listopada 2011 r.  
w sprawie podatku od środków transportowych 21932

5409 – Rady Gminy Wręczyca Wielka nr XI/124/11 z dnia 30 listopada 2011 r.  
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości 21933

5410 – Rady Gminy Wręczyca Wielka nr XI/125/11 z dnia 30 listopada 2011 r.  
w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości 21934

5411 – Rady Gminy Wręczyca Wielka nr XI/126/11 z dnia 30 listopada 2011 r. w 
sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego 21935

5412 – Rady Gminy Wręczyca Wielka nr XI/127/11 z dnia 30 listopada 2011 r.  
w sprawie zatwierdzenia wzorów formularzy informacji i deklaracji na po-
datek od nieruchomości, rolny i leśny 21935

5413 – Rady Gminy w Żarnowcu nr XII/67/2011 z dnia 24 listopada 2011 r. w spra-
wie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych oraz 
zwolnień od tego podatku na rok 2012 21952

5414 – Rady Gminy w Żarnowcu nr XII/68/2011 z dnia 24 listopada 2011 r. w sprawie 
określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od 
tego podatku na 2012 rok 21954

5415 – Rady Gminy w Żarnowcu nr XII/69/2011 z dnia 24 listopada 2011 r. w sprawie 
ustalenia wzorów deklaracji i informacji na podatek od nieruchomości, na 
podatek rolny i leśny na terenie Gminy Żarnowiec 21955

5416 – Rady Gminy w Żarnowcu nr XII/70/2011 z dnia 24 listopada 2011 r. w sprawie 
obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego 21968
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5383

UCHWAŁA NR XIII/73/11 
RADY GMINY BUCZKOWICE

z dnia 30 listopada 2011 r.

w sprawie uchylenia uchwały Nr XXVII/189/04 Rady Gminy Buczkowice 
dotyczącej wprowadzenia zwolnienia w podatku leśnym

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 8, art.40 ust.1, 
art.41 ust.1 i art.42 ustawy z dnia 8 marca 1990r. 
o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. 
z 2001r. Nr 142, poz.1591 ze zm.) oraz art.7 ust.3 
ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opła-
tach lokalnych (tekst jednolity Dz.U. z 2010r. Nr 95, 
poz.613 ze zm.) Rada Gminy Buczkowice uchwala, 
co następuje: 

§ 1. Uchyla się uchwałę Nr XXVII/189/04 Rady 
Gminy Buczkowice z dnia 24 listopada 2004r. 
w sprawie wprowadzenia zwolnienia w podatku 

leśnym (Dziennik Urzędowy Województwa Śląskie-
go z 2004r. Nr 119 poz. 3638).

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi 
Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 
2012r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędo-
wym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady 
Piotr Żądło

5384

UCHWAŁA NR XIII/74/11 
RADY GMINY BUCZKOWICE

z dnia 30 listopada 2011 r.

w sprawie ustalenia wzorów formularzy na podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 8, art.40 ust.1, 
art.41 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samo-
rządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001r. Nr 
142, poz.1591 ze zm.), art.6 ust.13 ustawy z dnia 12 
stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych 
(tekst jednolity Dz.U. z 2010r. Nr 95, poz.613 ze 
zm.), art.6a ust.11 ustawy z dnia 15 listopada 1984r. 
o podatku rolnym (tekst jednolity Dz.U. z 2006r. Nr 
136, poz.969 ze zmianami) oraz art.6 ust.9 ustawy 
z dnia 30 października 2002r. o podatku leśnym 
(tekst jednolity Dz.U. z 2002r, Nr 200, poz.1682 ze 
zmianami) Rada Gminy Buczkowice uchwala, co 
następuje: 

§ 1. 1. Ustalić wzór informacji o nieruchomo-
ściach (IN-1), o treści jak w załączniku Nr 1.

2. Ustalić wzór deklaracji na podatek od nieru-
chomości (DN-1), o treści jak w załączniku Nr 2.

§ 2. 1. Ustalić wzór informacji w sprawie podat-
ku rolnego (IR-1), o treści jak w załączniku Nr 3.

2. Ustalić wzór deklaracji na podatek rolny 

(DR-1), o treści jak w załączniku Nr 4.

§ 3. 1. Ustalić wzór informacji w sprawie podat-
ku leśnego (IL-1), o treści jak w załączniku Nr 5.

2. Ustalić wzór deklaracji na podatek leśny 
(DL-1), o treści jak w załączniku Nr 6.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi 
Gminy.

§ 5. Traci moc uchwała Nr II/7/06 Rady Gminy 
Buczkowice z dnia 5 grudnia 2006r. w sprawie 
ustalenia wzorów formularzy na podatek od nie-
ruchomości, podatek rolny i podatek leśny (Dz. 
Urz. Województwa Śląskiego z 2006r. Nr 148, poz. 
4500).

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

Przewodniczący Rady 
Piotr Żądło
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z dnia 30 listopada 2011 r.
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Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIII/74/11  

Rady Gminy Buczkowice  

z dnia 30 listopada 2011 r. 

 
1. Identyfikator Podatkowy składającego informację 
Numer PESEL dla podatników będących osobami fizycznymi nieprowadzących 
działalności gospodarczej lub niebędących zarejestrowanymi podatnikami podatku 
od towarów i usług. 

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

Numer NIP dla pozostałych podmiotów. 
.................................................................... 

 
IN – 1 INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI 

2. Rok ……………….. 
 
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). 
Składający: Formularz przeznaczony dla osób fizycznych będących właścicielami nieruchomości lub obiektów budowlanych, 
posiadaczami samoistnymi nieruchomości lub obiektów budowlanych, użytkownikami wieczystymi gruntów, posiadaczami 
nieruchomości lub ich części albo obiektów budowlanych lub ich części, stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki 
samorządu terytorialnego. 
Termin składania: W terminie 14 dni od zaistnienia okoliczności mających wpływ na powstanie, bądź wygaśnięcie obowiązku 
podatkowego lub zaistnienia zdarzenia mającego wpływ na wysokość podatku. 
Miejsce składania: Wójt Gminy Buczkowice 
A. MIEJSCE SKŁADANIA INFORMACJI 
3. Wójt Gminy Buczkowice 
Adres : 43-374 Buczkowice ul. Lipowska 730 
B. DANE SKŁADAJĄCEGO INFORMACJĘ 
B.1 DANE IDENTYFIKACYJNE 
4. Rodzaj własności, posiadania (właściwe podkreślić) 
1. właściciel 2. współwłaściciel 3. posiadacz samoistny 4. współposiadacz samoistny 5. użytkownik wieczysty 
6. współużytkownik wieczysty 7. posiadacz 8. współposiadacz 

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

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

7. Nazwisko, pierwsze imię, data urodzenia 

8. Imię ojca, imię matki 

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

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

15. Miejscowość 16. Kod pocztowy 17. Poczta 

C. OKOLICZNOŚCI POWODUJĄCE KONIECZNOŚĆ ZŁOŻENIA INFORMACJI 
18. Okoliczności (właściwe podkreślić) 
1. informacja składana po raz pierwszy na dany rok 2. korekta uprzednio złożonej informacji (wykazu) 
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D. DANE DOTYCZĄCE PRZEDMIOTÓW OPODATKOWANIA (z wyjątkiem zwolnionych) 
D.1 POWIERZCHNIA GRUNTÓW 
1. związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób 
zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków 

19. 
.................................................m2 

2. pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych 20. 
..................................................ha 

3. pozostałe grunty, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności 
pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego 

21. 

.................................................m2 
 
D.2 POWIERZCHNIA UŻYTKOWA BUDYNKÓW LUB ICH CZĘŚCI (*) 

22. 
.................................................m2 

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

1. mieszkalnych - ogółem 

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

- kondygnacji o wysokości powyżej 2,20 m 
.................................................m2 

* Do powierzchni użytkowej budynku lub jego części należy zaliczyć powierzchnię mierzoną, po wewnętrznej długości ścian na 
wszystkich kondygnacjach, z wyjątkiem powierzchni klatek schodowych oraz szybów dźwigowych. Za kondygnację uważa się 
również garaże podziemne, piwnice, sutereny i poddasza użytkowe. 

23. 
.................................................m2 

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

2. związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od części budynków 
mieszkalnych zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej ogółem 
w tym: 
- kondygnacji o wysokości od 1,40 do 2,20 m (zaliczyć 50% powierzchni) 

- kondygnacji o wysokości powyżej 2,20 m 
.................................................m2 
24. 
.................................................m2 

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

3. zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym 
materiałem siewnym ogółem 
w tym: 
- kondygnacji o wysokości od 1,40 do 2,20 m (zaliczyć 50% powierzchni) 

- kondygnacji o wysokości powyżej 2,20 m 
.................................................m2 

25. 
.................................................m2 

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

4. związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności 
leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń ogółem 
w tym: 
- kondygnacji o wysokości od 1,40 do 2,20 m (zaliczyć 50% powierzchni) 

- kondygnacji o wysokości powyżej 2,20 m 
.................................................m2 
26. 
.................................................m2 

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

5. zajętych na pomieszczenia gospodarcze lub chów drobnego inwentarza ogółem 
w tym : 

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

- kondygnacji o wysokości powyżej 2,20 m 
.................................................m2 
27. 
.................................................m2 

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

6. garaży wolnostojących i przybudowanych ogółem 
w tym: 

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

- kondygnacji o wysokości powyżej 2,20 m .................................................m2 

28. 
.................................................m2 

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

7. pozostałych ogółem, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności 
pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego 
w tym: 
- kondygnacji o wysokości od 1,40 do 2,20 m (zaliczyć 50% 
powierzchni) 

- kondygnacji o wysokości powyżej 2,20 m .................................................m2 
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D.3 BUDOWLE 
1. budowle 
(wartość, o której mowa w przepisach o podatkach dochodowych) 

29. 
...................................................zł 

 
E. INFORMACJA O PRZEDMIOTACH ZWOLNIONYCH 
(podać powierzchnię, bądź wartość budowli przedmiotów zwolnionych oraz przepis prawa – z jakiego tytułu występuje zwolnienie) 

 
F. OŚWIADCZENIE I PODPIS SKŁADAJĄCEGO / OSOBY REPREZENTUJĄCEJ SKŁADAJĄCEGO 
Oświadczam, że podane przeze mnie dane są zgodne z prawdą. 
30. Imię 31. Nazwisko 

32. Data wypełnienia (dzień - miesiąc - rok) 33. Podpis (pieczęć) składającego / osoby reprezentującej 
składającego 

G. ADNOTACJE ORGANU PODATKOWEGO 
34. Uwagi organu podatkowego 

35. Identyfikator przyjmującego formularz 36. Data i podpis przyjmującego formularz 

UWAGA: 

Wszelkich wyjaśnień odnośnie sposobu wypełniania niniejszej informacji udziela Referat 
Finansowy pokój nr 10, tel. 33/ 499 00 66 wew.22. 

WYPEŁNIĆ I ZWRÓCIĆ W TERMINIE 7 DNI. 
 

Przewodniczący Rady 

Piotr Żądło
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Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIII/74/11  

Rady Gminy Buczkowice  

z dnia 30 listopada 2011 r. 

 
1. Identyfikator  Podatkowy składającego deklarację. 

Numer PESEL dla podatników będących osobami fizycznymi nieprowadzących 
działalności  gospodarczej lub niebędących zarejestrowanymi podatnikami podatku 
od towarów i usług. 

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

Numer NIP dla pozostałych podmiotów. 
.................................................................... 

 
DN – 1 DEKLARACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI 

2. Rok ……………….. 
 
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.). 
Składający: Formularz przeznaczony dla osób prawnych, jednostek organizacyjnych oraz spółek nie mających osobowości prawnej 
będących właścicielami  nieruchomości lub obiektów budowlanych, posiadaczami samoistnymi nieruchomości lub obiektów 
budowlanych, użytkownikami wieczystymi gruntów, posiadaczami nieruchomości lub ich części albo obiektów budowlanych lub 
ich części, stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego oraz dla osób fizycznych będących 
współwłaścicielami lub współposiadaczami z osobami prawnymi, bądź z innymi jednostkami organizacyjnymi nieposiadającymi 
osobowości prawnej lub z spółkami nieposiadającymi osobowości prawnej, z wyjątkiem osób tworzących wspólnotę mieszkaniową. 
Termin składania: Do 31 stycznia każdego roku podatkowego; w terminie 14 dni od zaistnienia okoliczności mających wpływ na 
powstanie, bądź wygaśnięcie obowiązku podatkowego lub zaistnienia zdarzenia mającego wpływ na wysokość podatku. 
Miejsce składania: Wójt Gminy Buczkowice 
A. MIEJSCE SKŁADANIA DEKLARACJI 
3. Wójt Gminy Buczkowice 
Adres : 43-374 Buczkowice ul. Lipowska 730 

B. DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ (niepotrzebne skreślić) 
* - dotyczy składającego deklarację niebędącego osobą fizyczną            ** - dotyczy składającego deklarację będącego osobą 
fizyczną 
B.1 DANE IDENTYFIKACYJNE 
4. Rodzaj składającego deklarację (właściwe podkreślić) 
1. osoba fizyczna                         2. osoba prawna          3. jednostka organizacyjna        4. spółka nie mająca osobowości prawnej 

5. Rodzaj własności, posiadania (właściwe podkreślić) 
1. właściciel         2. współwłaściciel 3. posiadacz  samoistny       4. współposiadacz samoistny   5. użytkownik wieczysty 
6. współużytkownik wieczysty   7. posiadacz      8. Współposiadacz 

6. Miejsce/a (adres/y) położenia przedmiotów opodatkowania oraz numer/y działek 

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

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

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

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

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

17. Miejscowość 18. Kod pocztowy 19. Poczta 

C. OKOLICZNOŚCI POWODUJĄCE KONIECZNOŚĆ ZŁOŻENIA DEKLARACJI 
20. Okoliczności (właściwe podkreślić) 
1. deklaracja roczna                                                 2. korekta deklaracji rocznej 

 
D. DANE DOTYCZĄCE PRZEDMIOTÓW OPODATKOWANIA (z wyjątkiem zwolnionych) 

Wyszczególnienie Podstawa 
opodatkowania 

Stawka podatku 
wynikająca 

z Uchwały Rady 
Gminy Buczkowice 
(ogłoszona w Dz. 

Urzędowym 
Woj. Śląskiego 

w roku 
poprzedzającym 

dany rok 
podatkowy)          

zł, gr 

Kwota podatku 
zł, gr. 

D.1 POWIERZCHNIA GRUNTÓW 
1. związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez 
względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów 
i budynków 

21. 

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

22. 

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

23. 

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

24. 

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

25. 

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

26. 

.....................,... 
3. pozostałe grunty, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej 
statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje 
pożytku publicznego 

27. 

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

28. 

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

29. 

.....................,... 
D.2 POWIERZCHNIA UŻYTKOWA BUDYNKÓW LUB ICH CZĘŚCI (*) 

30. 
...................... m2 

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

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

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

1. mieszkalnych - ogółem 
w tym: 

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

- kondygnacji o wysokości powyżej 2,20 m ...................... m2 ....................,....... .....................,... 

* Do powierzchni użytkowej budynku lub jego części należy zaliczyć powierzchnię mierzoną, po wewnętrznej długości ścian na 
wszystkich kondygnacjach, z wyjątkiem powierzchni klatek schodowych oraz szybów dźwigowych. Za kondygnację uważa się 
również garaże podziemne, piwnice, sutereny i poddasza użytkowe. 

33. 

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

34. 

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

35. 

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

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

2. związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od 
części budynków mieszkalnych zajętych na prowadzenie działalności 
gospodarczej ogółem, w tym: 

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

- kondygnacji o wysokości powyżej 2,20 m ...................... m2 ....................,....... .....................,... 

36. 

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

37. 

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

38. 

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

3. zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu 
kwalifikowanym materiałem siewnym ogółem, 
w tym: 
- kondygnacji o wysokości od 1,40 do 2,20 m (zaliczyć 50% 
powierzchni) 

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



Dziennik Urzêdowy
Województwa Œl¹skiego Nr 313 – 21839 – Poz. 5384

Id: 37D2DA94-698B-4232-A4D1-D1FF95B62B4A. Podpisany Strona 3

- kondygnacji o wysokości powyżej 2,20 m 
...................... m2 ....................,....... .....................,... 
39. 

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

40. 

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

41. 

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

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

4. związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu 
przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty 
udzielające tych świadczeń ogółem w tym: 

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

- kondygnacji o wysokości powyżej 2,20 m ...................... m2 ....................,....... .....................,... 

42. 

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

43. 

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

44. 

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

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

5. pozostałych ogółem, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej 
statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje 
pożytku publicznego, w tym: 

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

- kondygnacji o wysokości powyżej 2,20 m ...................... m2 ....................,....... .....................,... 

 
D.3 BUDOWLE 
1. budowle 
(wartość, o której mowa w przepisach o podatkach dochodowych) 

45. 
.........................zł 

46. 
.........................% 

47. 
.....................,... 

E. ŁĄCZNA KWOTA PODATKU 
Kwota podatku. 
Suma kwot z kol. D ( w pełnych złotych )* 

48. 
......................zł 

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

G. OŚWIADCZENIE I PODPIS SKŁADAJĄCEGO / OSOBY REPREZENTUJĄCEJ SKŁADAJĄCEGO 
Oświadczam, że podane przeze mnie dane są zgodne z prawdą. 
49. Imię 50. Nazwisko 

51. Data wypełnienia (dzień - miesiąc - rok) 52. Podpis (pieczęć) składającego / osoby reprezentującej 
składającego 

H. ADNOTACJE ORGANU PODATKOWEGO 
53. Uwagi organu podatkowego. 

54. Identyfikator przyjmującego formularz 55. Data i podpis przyjmującego formularz 

 

Pouczenie: w wypadku niewpłacenia w obowiązującym terminie kwoty z poz.48 lub wpłacenia 
jej w niepełnej wysokości, niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu 
wykonawczego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 czerwca 1966r. o postępowaniu 
egzekucyjnym w administracji (tekst jednolity Dz.U. z 2005r. Nr 229 poz.1954 ze zm.). 
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* 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, odsetki za 
zwłokę, opłaty prolongacyjne, oprocentowania nadpłat oraz wynagrodzenia przysługujące 
płatnikom zaokrągla się do pełnych złotych, w ten sposób, że końcówki kwot wynoszące mniej 
niż 50 groszy pomija się, a końcówki kwot wynoszące 50 i więcej groszy podwyższa się do 
pełnych złotych. 

 

Przewodniczący Rady 

Piotr Żądło
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Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XIII/74/11  

Rady Gminy Buczkowice  

z dnia 30 listopada 2011 r. 

 
1. Identyfikator  Podatkowy składającego informację. 

Numer PESEL dla podatników będących osobami fizycznymi nieprowadzących 
działalności  gospodarczej lub niebędących zarejestrowanymi podatnikami podatku 
od towarów i usług. 

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

Numer NIP dla pozostałych podmiotów. 
.................................................................... 

 
IR – 1 INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU ROLNEGO 

2. Rok ……………….. 
 
Podstawa prawna:  Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Tekst jedn. Dz. U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969 ze zm.) 
Składający: Formularz przeznaczony dla osób fizycznych będących właścicielami gruntów, posiadaczami samoistnymi gruntów, 
użytkownikami wieczystymi gruntów, posiadaczami gruntów na podstawie umowy zawartej stosownie do przepisów 
o ubezpieczeniu społecznym rolników oraz  posiadaczami gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu 
terytorialnego. 
Termin składania: W  terminie 14 dni od zaistnienia okoliczności mających wpływ na powstanie, bądź wygaśnięcie obowiązku 
podatkowego lub zaistnienia zdarzenia mającego wpływ na wysokość podatku. 
Miejsce składania: Wójt Gminy Buczkowice 
A. MIEJSCE SKŁADANIA INFORMACJI 
3. Wójt Gminy Buczkowice 
Adres : 43-374 Buczkowice ul. Lipowska 730 
B. DANE SKŁADAJĄCEGO INFORMACJĘ 
B.1 DANE IDENTYFIKACYJNE 
4. Rodzaj własności, posiadania (właściwe podkreślić) 
1. właściciel          2. współwłaściciel        3. posiadacz samoistny    4. współposiadacz samoistny    5. użytkownik wieczysty 
6. współużytkownik wieczysty   7. posiadacz      8. współposiadacz 

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

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

7. Nazwisko, pierwsze imię, data urodzenia 

8. Imię ojca, imię matki 

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

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

15. Miejscowość 16. Kod pocztowy 17. Poczta 

C. OKOLICZNOŚCI POWODUJĄCE KONIECZNOŚĆ ZŁOŻENIA INFORMACJI 
18. Okoliczności (właściwe podkreślić) 
1. informacja składana po raz pierwszy na dany rok                      2. korekta uprzednio złożonej informacji (wykazu) 
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D. DANE DOTYCZĄCE PRZEDMIOTÓW OPODATKOWANIA (włącznie ze zwolnionymi) 
Klasy użytków wynikające z ewidencji gruntów i budynków Powierzchnia gruntu w hektarach fizycznych 

Grunty orne 
I 
II 

IIIa 
IIIb 
IVa 
IVb 
V 
VI 
VIz 

Sady 
I 
II 

IIIa 
IIIb 
IVa 
IVb 
V 
VI 
VIz 

Użytki 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, trocią, głowacicą, palią i pstrągiem 
b) zarybione innymi gatunkami ryb niż w poz. a) 
c) grunty pod stawami niezarybionymi 

Rowy 
Grunty zadrzewione i zakrzaczone położone na UR 

I 
II 

IIIa 
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III 
IIIb 
IVa 
IV 
V 
VI 
VIz 

Razem 
 
E. INFORMACJA O PRZEDMIOTACH  ZWOLNIONYCH 
(podać rodzaj, klasę i powierzchnię gruntów zwolnionych oraz przepis prawa - z jakiego tytułu występuje zwolnienie) 

 
F. OŚWIADCZENIE I PODPIS SKŁADAJĄCEGO / OSOBY REPREZENTUJĄCEJ SKŁADAJĄCEGO 
Oświadczam, że podane przeze mnie dane są zgodne z prawdą. 
19. Imię 20. Nazwisko 

21. Data wypełnienia (dzień - miesiąc - rok) 22. Podpis (pieczęć) składającego / osoby reprezentującej 
składającego 

G. ADNOTACJE ORGANU PODATKOWEGO 
23. Uwagi organu podatkowego 

24. Identyfikator przyjmującego formularz 25. Data i podpis przyjmującego formularz 

UWAGA: 

Wszelkich wyjaśnień odnośnie sposobu wypełniania niniejszej informacji udziela Referat 
Finansowy pokój nr 10, tel. 33/499 00 66 wew.22. 

WYPEŁNIĆ I ZWRÓCIĆ W TERMINIE 7 DNI. 
 

Przewodniczący Rady 

Piotr Żądło
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Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XIII/74/11  

Rady Gminy Buczkowice  

z dnia 30 listopada 2011 r. 

 
1. Identyfikator  Podatkowy składającego deklarację. 

Numer PESEL dla podatników będących osobami fizycznymi nieprowadzących 
działalności  gospodarczej lub niebędących zarejestrowanymi podatnikami podatku 
od towarów i usług. 

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

Numer NIP dla pozostałych podmiotów. 
.................................................................... 

 
DR – 1 DEKLARACJA NA PODATEK ROLNY 

2. Rok ……………….. 
 
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Tekst jednolity Dz. U. z 2006r., Nr 136, poz. 969 ze zm. ) 
Składający: Formularz przeznaczony dla osób prawnych, jednostek organizacyjnych oraz spółek nie mających osobowości prawnej 
będących właścicielami  gruntów, posiadaczami samoistnymi gruntów, użytkownikami wieczystymi gruntów, posiadaczami 
gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego oraz dla osób fizycznych będących 
współwłaścicielami lub współposiadaczami z osobami prawnymi, bądź z innymi jednostkami organizacyjnymi nieposiadającymi 
osobowości prawnej lub ze spółkami nieposiadającymi osobowości prawnej. 
Termin składania: Do 15 stycznia każdego roku podatkowego; w terminie 14 dni od zaistnienia okoliczności mających wpływ na 
powstanie, bądź wygaśnięcie obowiązku podatkowego lub zaistnienia zdarzenia mającego wpływ na wysokość podatku. 
Miejsce składania: Wójt Gminy Buczkowice 
A. MIEJSCE SKŁADANIA DEKLARACJI 
3. Wójt Gminy Buczkowice 
Adres : 43-374 Buczkowice ul. Lipowska 730 
B. DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ (niepotrzebne skreślić) 
* - dotyczy składającego deklarację niebędącego osobą fizyczną            ** - dotyczy składającego deklarację będącego osobą 
fizyczną 
B.1 DANE IDENTYFIKACYJNE 
4. Rodzaj składającego deklarację (właściwe podkreślić) 
1. osoba fizyczna                         2. osoba prawna          3. jednostka organizacyjna        4. spółka nie mająca osobowości prawnej 

5. Rodzaj własności, posiadania (właściwe podkreślić) 
1. właściciel         2. współwłaściciel 3. posiadacz  samoistny       4. współposiadacz samoistny   5. użytkownik wieczysty 
6. współużytkownik wieczysty   7. posiadacz      8. Współposiadacz 

6. Miejsce/a (adres/y) położenia przedmiotów opodatkowania oraz numer/y działek 

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

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

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

10. Identyfikator REGON* 

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

14. Gmina 15. Ulica 16. Numer domu / Numer lokalu 
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17. Miejscowość 18. Kod pocztowy 19. Poczta 

C. OKOLICZNOŚCI POWODUJĄCE KONIECZNOŚĆ ZŁOŻENIA DEKLARACJI 
20. Okoliczności (właściwe podkreślić) 
1. deklaracja roczna                                                 2. korekta deklaracji rocznej 
 
D. DANE DOTYCZĄCE PRZEDMIOTÓW OPODATKOWANIA (włącznie ze zwolnionymi) 

Powierzchnia gruntu w hektarach fizycznych Klasy użytków 
wynikające 
z ewidencji 
gruntów 

i budynków 

Ogółem Nie 
podlegające 

przeliczeniu na 
ha 

przeliczeniowe 

Podlegające 
przeliczeniu 

na ha 
przeliczeniowe 

Liczba hektarów 
przelicze-niowych 

Stawka 
z 1 ha (przelicze-

niowego lub 
fizycznego) 

zł, gr 

Wymiar podatku 
rolnego 

zł, gr 
Grunty orne 

I 
II 

IIIa 
IIIb 
IVa 
IVb 
V 
VI 
VIz 

Sady 
I 
II 

IIIa 
IIIb 
IVa 
IVb 
V 
VI 
VIz 

Użytki zielone 
I 
II 
III 
IV 
V 
VI 
VIz 

Grunty rolne 
zabudowane 

I 
II 

IIIa 
III 

IIIb 
IVa 
IV 

IVb 
V 
VI 
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VIz 
Grunty pod 

stawami 
a) zarybione, 
łososiem, trocią, 
głowacicą, palią 
i pstrągiem 
b) zarybione 
innymi 
gatunkami ryb 
niż w poz. a) 
c) grunty pod 
stawami 
niezarybionymi 

Rowy 
Grunty 

zadrzewione 
i zakrzaczone 
położone na 

UR 
I 
II 

IIIa 
III 

IIIb 
IVa 
IV 
V 
VI 
VIz 

Razem 
( bez zwolnień) 
E. INFORMACJA O PRZEDMIOTACH  ZWOLNIONYCH 
(podać rodzaj, klasę i powierzchnię gruntów zwolnionych oraz przepis prawa - z jakiego tytułu występuje zwolnienie) 

 
F. ULGI W PODATKU ROLNYM OD GRUNTÓW 
1. z tytułu nabycia lub objęcia w zagospodarowanie gruntów 
2. inwestycyjne 
3. górskie 
4. inne 
Razem 
 
G. ŁĄCZNA KWOTA PODATKU 
Kwota podatku 
Różnica kwot z D –  F  (należy zaokrąglić do pełnych ZŁOTYCH )* 
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H. OŚWIADCZENIE I PODPIS SKŁADAJĄCEGO / OSOBY REPREZENTUJĄCEJ SKŁADAJĄCEGO 
Oświadczam, że podane przeze mnie dane są zgodne z prawdą. 
21. Imię 22. Nazwisko 

23. Data wypełnienia (dzień - miesiąc - rok) 24. Podpis (pieczęć) składającego / osoby reprezentującej 
składającego 

I. ADNOTACJE ORGANU PODATKOWEGO 
25. Uwagi organu podatkowego 

26. Identyfikator przyjmującego formularz 27. Data i podpis przyjmującego formularz 

 

Pouczenie: w wypadku niewpłacenia w obowiązującym terminie kwoty z poz.G lub wpłacenia 
jej w niepełnej wysokości, niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu 
wykonawczego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 czerwca 1966r. o postępowaniu 
egzekucyjnym w administracji (tekst jednolity Dz. U. z 2005r. Nr 229 poz.1954 ze zm.) 

* 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, odsetki za 
zwłokę, opłaty prolongacyjne, oprocentowania nadpłat oraz wynagrodzenia przysługujące 
płatnikom zaokrągla się do pełnych złotych, w ten sposób, że końcówki kwot wynoszące mniej 
niż 50 groszy pomija się, a końcówki kwot wynoszące 50 i więcej groszy podwyższa się do 
pełnych złotych. 

 

Przewodniczący Rady 

Piotr Żądło
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Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XIII/74/11  

Rady Gminy Buczkowice  

z dnia 30 listopada 2011 r. 

 
1. Identyfikator  Podatkowy składającego informację. 

Numer PESEL dla podatników będących osobami fizycznymi nieprowadzących 
działalności  gospodarczej lub niebędących zarejestrowanymi podatnikami podatku 
od towarów i usług. 

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

Numer NIP dla pozostałych podmiotów. 
.................................................................... 

 
IL – 1 INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU LEŚNEGO 

2. Rok ……………….. 
 
Podstawa prawna: Ustawa z dnia  30 października 2002 r. o podatku leśnym  (Dz. U. z 2002 r. Nr 200, poz. 1682 ze zm.). 
Składający: Formularz przeznaczony dla osób fizycznych będących właścicielami  lasów, posiadaczami samoistnymi lasów, 
użytkownikami wieczystymi lasów, posiadaczami lasów stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu 
terytorialnego. 
Termin składania: W  terminie 14 dni od zaistnienia okoliczności mających wpływ na powstanie, bądź wygaśnięcie obowiązku 
podatkowego lub zaistnienia zdarzenia mającego wpływ na wysokość podatku. 
Miejsce składania: Wójt Gminy Buczkowice. 
A. MIEJSCE SKŁADANIA INFORMACJI 
3. Wójt Gminy Buczkowice 
Adres : 43-374 Buczkowice ul. Lipowska 730 
B. DANE SKŁADAJĄCEGO INFORMACJĘ 
B.1 DANE IDENTYFIKACYJNE 
4. Rodzaj własności, posiadania (właściwe podkreślić) 
1. właściciel          2. współwłaściciel        3. posiadacz samoistny    4. współposiadacz samoistny    5. użytkownik wieczysty 
6. współużytkownik wieczysty   7. posiadacz      8. współposiadacz 

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

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

7. Nazwisko, pierwsze imię, data urodzenia 

8. Imię ojca, imię matki 

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

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

15. Miejscowość 16. Kod pocztowy 17. Poczta 

C. OKOLICZNOŚCI POWODUJĄCE KONIECZNOŚĆ ZŁOŻENIA INFORMACJI 
18. Okoliczności (właściwe podkreślić) 
1. informacja składana po raz pierwszy na dany rok                      2. korekta uprzednio złożonej informacji (wykazu) 

 
D. DANE DOTYCZĄCE PRZEDMIOTÓW OPODATKOWANIA 
D.1 Z WYJĄTKIEM ZWOLNIONYCH 
Wyszczególnienie: Powierzchnia w hektarach fizycznych 
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Lasy ochronne 
.......................................................ha 

Lasy wchodzące w skład rezerwatów przyrody i parków narodowych 
.......................................................ha 

Lasy pozostałe (nie wymienione w w. 1 i 2) 
.......................................................ha 

Razem (w.1 - 3) 
.......................................................ha 

 
E. INFORMACJA O PRZEDMIOTACH ZWOLNIONYCH 
(podać powierzchnię lasu zwolnionego oraz przepis prawa - z jakiego tytułu występuje zwolnienie) 

 
F. OŚWIADCZENIE I PODPIS SKŁADAJĄCEGO / OSOBY REPREZENTUJĄCEJ SKŁADAJĄCEGO 
Oświadczam, że podane przeze mnie dane są zgodne z prawdą. 
19. Imię 20. Nazwisko 

21. Data wypełnienia (dzień - miesiąc - rok) 22. Podpis (pieczęć) składającego / osoby reprezentującej 
składającego 

G. ADNOTACJE ORGANU PODATKOWEGO 
23. Uwagi organu podatkowego 

24. Identyfikator przyjmującego formularz 25. Data i podpis przyjmującego formularz 

UWAGA: 

Wszelkich wyjaśnień odnośnie sposobu wypełniania niniejszej informacji udziela Referat 
Finansowy pokój nr 10, tel. 33 / 499 00 66 wew. 22. 

WYPEŁNIĆ I ZWRÓCIĆ W TERMINIE 7 DNI. 
 

Przewodniczący Rady 

Piotr Żądło
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Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XIII/74/11  

Rady Gminy Buczkowice  

z dnia 30 listopada 2011 r. 

 
1. Identyfikator  Podatkowy składającego deklarację. 

Numer PESEL dla podatników będących osobami fizycznymi nieprowadzących 
działalności  gospodarczej lub niebędących zarejestrowanymi podatnikami podatku 
od towarów i usług. 

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

Numer NIP dla pozostałych podmiotów. 
.................................................................... 

 
DL – 1 DEKLARACJA NA PODATEK LEŚNY 

2. Rok ……………….. 
 
Podstawa prawna: Ustawa z dnia  30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz. U. z 2002 r. Nr 200, poz.1682 ze zm.). 
Składający: Formularz przeznaczony dla osób  prawnych, jednostek organizacyjnych oraz spółek nie mających osobowości 
prawnej będących właścicielami  lasów, posiadaczami samoistnymi lasów, użytkownikami wieczystymi lasów, posiadaczami lasów 
stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego oraz dla osób fizycznych będących 
współwłaścicielami lub współposiadaczami z osobami prawnymi, bądź z innymi jednostkami organizacyjnymi nieposiadającymi 
osobowości prawnej lub z spółkami nieposiadającymi osobowości prawnej. 
Termin składania: Do 15 stycznia każdego roku podatkowego; w terminie 14 dni od zaistnienia okoliczności mających wpływ na 
powstanie, bądź wygaśnięcie obowiązku podatkowego lub zaistnienia zdarzenia mającego wpływ na wysokość podatku. 
Miejsce składania: Wójt Gminy Buczkowice 
A. MIEJSCE SKŁADANIA DEKLARACJI 
3. Wójt Gminy Buczkowice 
Adres : 43-374 Buczkowice ul. Lipowska 730 

B. DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ (niepotrzebne skreślić) 
* - dotyczy składającego deklarację niebędącego osobą fizyczną            ** - dotyczy składającego deklarację będącego osobą 
fizyczną 
B.1 DANE IDENTYFIKACYJNE 
4. Rodzaj składającego deklarację (właściwe podkreślić) 
1. osoba fizyczna                         2. osoba prawna          3. jednostka organizacyjna        4. spółka nie mająca osobowości prawnej 

5. Rodzaj własności, posiadania (właściwe podkreślić) 
1. właściciel         2. współwłaściciel 3. posiadacz  samoistny       4. współposiadacz samoistny   5. użytkownik wieczysty 
6. współużytkownik wieczysty   7. posiadacz      8. Współposiadacz 

6. Miejsce/a (adres/y) położenia przedmiotów opodatkowania oraz numer/y działek 

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

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

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

10. Identyfikator REGON* 

B.2 ADRES SIEDZIBY* / ADRES ZAMIESZKANIA** 
11. Kraj 12. Województwo 13. Powiat 
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14. Gmina 15. Ulica 16. Numer domu / Numer lokalu 

17. Miejscowość 18. Kod pocztowy 19. Poczta 

C. OKOLICZNOŚCI POWODUJĄCE KONIECZNOŚĆ ZŁOŻENIA DEKLARACJI 
20. Okoliczności (właściwe podkreślić) 
1. deklaracja roczna                                                 2. korekta deklaracji rocznej 

 
D. DANE DOTYCZĄCE PRZEDMIOTÓW OPODATKOWANIA 
D.1 Z WYJĄTKIEM ZWOLNIONYCH 
Wyszczególnienie Powierzchnia w hektarach 

fizycznych 
Stawka podatku (0,220 
m3 drewna x cena drewna) 
zł, gr 

Podatek (rubr.2 x rubr.3) 

zł, gr 
1. Lasy ochronne 
2. Lasy wchodzące w skład rezerwatów 
przyrody i parków narodowych 
3. Lasy pozostałe (niewymienione w w. 
1 i 2) 
4. Razem (w w.1-3 w pełnych złotych)* 
 
E. INFORMACJA O PRZEDMIOTACH  ZWOLNIONYCH 
(podać powierzchnię zwolnionego lasu oraz przepis prawa – z jakiego tytułu występuje zwolnienie) 

F. OŚWIADCZENIE I PODPIS SKŁADAJĄCEGO / OSOBY REPREZENTUJĄCEJ SKŁADAJĄCEGO 
Oświadczam, że podane przeze mnie dane są zgodne z prawdą. 
21. Imię 22. Nazwisko 

23. Data wypełnienia (dzień – miesiąc – rok) 24. Podpis (pieczęć) składającego / osoby reprezentującej 
składającego 

G. ADNOTACJE ORGANU PODATKOWEGO 
25. Uwagi organu podatkowego 

26. Identyfikator przyjmującego formularz 27. Data i podpis przyjmującego formularz 

Pouczenie: w wypadku niewpłacenia w obowiązującym terminie kwoty z poz. D wiersz 4 lub 
wpłacenia jej w niepełnej wysokości, niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia 
tytułu wykonawczego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 czerwca 1966r. o postępowaniu 
egzekucyjnym w administracji (tekst jednolity Dz.U. z 2005r. Nr 229 poz.1954  ze zm.). 

* 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, odsetki za 
zwłokę, opłaty prolongacyjne, oprocentowania nadpłat oraz wynagrodzenia przysługujące 
płatnikom zaokrągla się do pełnych złotych, w ten sposób, że końcówki kwot wynoszące mniej 
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niż 50 groszy pomija się, a końcówki kwot wynoszące 50 i więcej groszy podwyższa się do 
pełnych złotych. 

 

Przewodniczący Rady 

Piotr Żądło
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UCHWAŁA NR 88/2011 
RADY GMINY GOLESZÓW

z dnia 30 listopada 2011 r.

w sprawie podatku od środków transportowych na 2012 rok

Na podstawie art. 18 ust. 8 ustawy z dnia 8 mar-
ca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. Nr 
142 z 2001 r., poz. 1591 z późn. zm.), art. 10 ust. 1 i 
ust. 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o po-
datkach i opłatach lokalnych (Dz. U. Nr 95 z 2010 
r., poz. 613 z późn. zm.) Rada Gminy Goleszów 

postanawia:

§ 1. Określić wysokość rocznych stawek podatku 
od środków transportowych na rok 2012:

1. od samochodów ciężarowych o dopuszczal-
nej masie całkowitej w tonach:
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UCHWAŁA NR 88/2011
RADY GMINY GOLESZÓW

z dnia 30 listopada 2011 r.

w sprawie podatku od środków transportowych na 2012 rok. 

Na podstawie art. 18 ust. 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. Nr 142 z 2001 r., 
poz. 1591 z późn. zm.), art. 10 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych 
(Dz. U. Nr 95 z 2010 r., poz. 613 z późn. zm.) 

Rada Gminy Goleszów 

postanawia: 

§ 1. Określić wysokość rocznych stawek podatku od środków transportowych na rok 2012: 

1. od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej w tonach: 

 
powyżej 3,5 tony 
do 5,5 włącznie 

powyżej 5,5 tony 
do 9 ton włącznie 

powyżej 9 ton 
i poniżej 12 ton 

Stawka podatku w złotych 
wyprodukowane w 2004r. 
i wcześniej 

650,00 950,00 1.200,00 

wyprodukowane w 2005 r. i później 300,00 500,00 600,00 

2. od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej 12 ton: 

 
Dopuszczalna masa całkowita w tonach Zawieszenie osi 

pneumatyczne lub 
równoważne 

Inny system 
zawieszenia osi 

Stawki podatku w złotych Nie mniej niż Mniej niż 
2 osie 

12 15 1.300,00 1.400,00 
15 1.400,00 1.600,00 

3 osie 
12 19 1.150,00 1.400,00 
19 23 1.400,00 1.600,00 
23 25 1.600,00 1.900,00 
25 1.850,00 2.000,00 

4 osie i więcej 
12 27 1.400,00 1.700,00 
27 29 1.700,00 2.000,00 
29 31 2.100,00 2.650,00 
31 2.300,00 2.700,00 

3. od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą 
o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów: 

 
od 3,5 tony do 7 ton włącznie powyżej 7 ton i poniżej 12 ton 

wyprodukowane w 2004r. 
i wcześniej 

500,00 600,00 

wyprodukowane w 2005r. 
i później 

1.100,00 1.200,00 

4. od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą 
o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej 12 ton: 
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Dopuszczalna masa całkowita w tonach Zawieszenie osi 

pneumatyczne lub 
równoważne 

Inny system 
zawieszenia osi 

Stawki podatku w złotych Nie mniej niż Mniej niż 
2 osie 

12 18 1.400,00 1.600,00 
18 25 1.600,00 1.800,00 
25 31 1.800,00 2.000,00 
31 36 2.000,00 2.100,00 
36 2.300,00 2.500,00 

3 osie 
12 36 1.900,00 2.100,00 
36 2.300,00 2.800,00 

5. od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton 
i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku 
rolnego - stawka podatku wynosi 500,00 zł., 

6. od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą 
lub wyższą 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika 
podatku rolnego: 

 
Dopuszczalna masa całkowita w tonach Zawieszenie osi 

pneumatyczne lub 
równoważne 

Inny system 
zawieszenia osi 

Stawki podatku w złotych Nie mniej niż Mniej niż 
1oś 

12 18 500,00 550,00 
18 25 550,00 600,00 
25 600,00 750,00 

2 osie 
12 28 450,00 550,00 
28 33 750,00 1.100,00 
33 36 1.100,00 1.600,00 
36 1.400,00 2.000,00 

3 osie 
12 36 900,00 1.200,00 
36 1.300,00 1.600,00 

7. od autobusów w zależności od liczby miejsc siedzących: 

 
mniej niż 30 miejsc równej lub wyższej 

niż 30 miejsc 
Stawka podatku w złotych 

wyprodukowane w 2004r. i wcześniej 1.200,00 1.700,00 
wyprodukowane w 2005r. i później 600,00 800,00 

§ 2. Wykonanie uchwały powierzyć Wójtowi Gminy. 

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

§ 2. Wykonanie uchwały powierzyć Wójtowi 
Gminy.

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

Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obo-
wiązującą od 1 stycznia 2012 roku.

Przewodniczący Rady Gminy 
Dariusz Orawiec
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UCHWAŁA NR 89/2011 
RADY GMINY GOLESZÓW

z dnia 30 listopada 2011 r.

w sprawie zmiany uchwały nr 83/2011 z dnia 26 października 2011 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, 
ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie 
gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591, z późn. 
zm), art. 5 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 
roku o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 
r.,Nr 95, poz. 613 z późn. zm.) Rada Gminy Gole-
szów postanawia: 

§ 1. Zmienić uchwałę nr 83/2011 Rady Gminy 
Goleszów z dnia 26 października 2011 r. w sprawie 
określenia na rok 2012 wysokości stawek podatku 
od nieruchomości, od budynków, budowli i grun-
tów w ten sposób, że w § 1, w ust. 1 pkt 1 lit. c) 
w miejsce dotychczasowej treści wpisać treść 
następującą:

c) 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 m2powierzchni użytkowej – 4,45 zł

§ 2. Wykonanie uchwały powierzyć Wójtowi 
Gminy Goleszów.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 
czternastu dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obo-
wiązującą od dnia 1 stycznia 2012 roku.

Przewodniczący Rady Gminy 
Dariusz Orawiec
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UCHWAŁA NR 90/2011 
RADY GMINY GOLESZÓW

z dnia 30 listopada 2011 r.

w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Goleszów nr III/12/10 z dnia 29 grudnia 2010 roku

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 
1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorzą-
dzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591, 
z późn. zm) i art. 6 ust. 13 ustawy z dnia 12 stycznia 
1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. 
z 2010 r., Nr 95, poz. 613 z późn. zm.) Rada Gminy 
Goleszów postanawia: 

§ 1. Zmienić uchwałę nr III/12/10 Rady Gminy 
Goleszów z dnia 29 grudnia 2010 roku w sprawie 
ustalenia wzorów informacji o nieruchomości 
i obiektach budowlanych, gruntach i lasach oraz 
deklaracji na podatek od nieruchomości, rolny 
i leśny w ten sposób, że:

1) w § 1 w pkt 1) w miejsce dotychczasowego 
wzoru Informacji o nieruchomościach i obiektach 
budowlanych, gruntach i lasach, wprowadzić nowy 

wzór o tym samym tytule o treści stanowiącej za-
łącznik nr 1 do niniejszej uchwały,

2) w § 1 w pkt 2) w miejsce dotychczasowego 
wzoru Deklaracji na podatek od nieruchomości, 
wprowadzić nowy wzór o tym samym tytule o treści 
stanowiącej załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierzyć Wójtowi 
Gminy Goleszów.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 
czternastu dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obo-
wiązującą od dnia 1 stycznia 2012 roku.

Przewodniczący Rady Gminy 
Dariusz Orawiec
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                                                                    Załcznik Nr 1 
                                                                    do Uchwały Rady Gminy Goleszów 
                                                                   Nr 90/2011 z dnia 30 listopada 2011 r.  

IN – 1                   INFORMACJA O NIERUCHOMOCIACH I OBIEKTACH 
BUDOWLANYCH, GRUNTACH I LASACH 

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jedn. Dz.U. z 2010r. Nr 95, poz. 613 ze zm.), 
                                Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (tekst jedn. Dz.U. z 2006r. Nr 136, poz. 969 ze zm.), 
                                Ustawa z dnia 30 padziernika 2002 r. o podatku lenym (Dz.U. Nr 200, poz. 1682 ze zm.). 
Składajcy:            Formularz przeznaczony jest dla osób fizycznych. 
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 
1. Wójt Gminy Goleszów 
    Adres :  43-440 Goleszów,  ul. 1 Maja 5     tel. 033/479 05 10 do 13   fax. 033/479 05 16

B. DANE SKŁADAJCEGO INFORMACJ
B.1 DANE IDENTYFIKACYJNE 
 2. Rodzaj własnoci, posiadania (zaznaczy właciw kratk) 

     1. właciciel          2. współwłaciciel/e       3. posiadacz samoistny    4. współposiadacz samoistny    5. uytkownik wieczysty 
     6. współuytkownik wieczysty   7. posiadacz      8. współposiadacz 

 3. Nazwisko, pierwsze imi, data urodzenia 4. Nazwisko, pierwsze imi, data urodzenia współmałonka 
(jeeli współmałonek jest współwłacicielem, współposiadaczem samoistnym, współuytkownikiem wieczystym 
lub współposiadaczem nieruchomoci) 

 5. Imi ojca, imi matki 6. Imi ojca, imi matki współmałonka 

 7. Numer PESEL 8. Numer PESEL 

9. Numer NIP 10. Numer NIP 

B.2 ADRES ZAMIESZKANIA 
 11. Kraj 12. Województwo 13. Powiat 

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

 17. Miejscowo 18. Kod pocztowy,  Poczta 19. Numer telefonu 

C. OKOLICZNOCI POWODUJCE KONIECZNO ZŁOENIA INFORMACJI 
 20. Okolicznoci (zaznaczy właciw kratk) 

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

D. DANE DOTYCZCE PRZEDMIOTÓW OPODATKOWANIA 
 21. Miejsce/a (adres/y) połoenia przedmiotów opodatkowania, numer/y działek, numer/y ksigi wieczystej lub zbioru/ów dokumentów 

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

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

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

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

bez wzgldu na sposób zakwalifikowania w ewidencji 
gruntów i budynków 

22. 

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

 2) sklasyfikowanych w ewidencji gruntów 
    i budynków jako tereny mieszkaniowe o symbolu B

23. 
............................................................................ m2

 3) sklasyfikowanych w ewidencji gruntów 
    i budynków jako drogi o symbolu dr 

24. 
............................................................................ m2

 4) sklasyfikowanych w ewidencji gruntów i budynków  
    jako uytki rolne (objte podatkiem rolnym) 

25. 
............................................................................ ha 

 5) pod jeziorami, zajtych na zbiorniki wodne retencyjne 
lub elektrowni wodnych 

26. 
............................................................................ ha 

 6) sklasyfikowanych w ewidencji gruntów i budynków  
    jako lasy (objte podatkiem lenym) 

27. 
............................................................................ ha 

 7) pozostałych 28. 
............................................................................ m2

na rok .................... 
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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.  
Za kondygnacj uwaa si równie garae podziemne, piwnice, sutereny i poddasza uytkowe. 
Powierzchni pomieszcze lub ich czci oraz czci kondygnacji o wysokoci w wietle od 1,40m do 2,20m zalicza si do powierzchni uytkowej w 
budynku w 50%, a jeeli wysoko jest  mniejsza ni 1,40m, powierzchni t pomija si. 

1) mieszkalnych  27. 
............................................................................ m2 

2) mieszkalnych  
    zwizanych z prowadzeniem działalnoci gospodarczej  

28. 
............................................................................ m2

3) pozostałych  
    (budynki gospodarcze trwale zwizane z gruntem, 
     garae wolnostojce – poza budynkiem mieszkalnym) 

29. 

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

4) pozostałych  
    zwizanych z prowadzeniem działalnoci gospodarczej 

30. 
............................................................................ m2

5) pozostałych, zajtych na prowadzenie odpłatnej 
statutowej działalnoci poytku publicznego przez 
organizacje poytku publicznego  

31. 

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

6) zajtych na prowadzenie działalnoci gospodarczej w 
zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym 

32. 
............................................................................ m2

7) zwizanych z udzielaniem wiadcze zdrowotnych w 
rozumieniu przepisów o działalnoci leczniczej, zajtych 
przez podmioty udzielajce tych wiadcze

33. 

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

8) budynki letniskowe 34. 
............................................................................ m2

D.3 BUDOWLE 
Budowle lub ich czci zwizane z prowadzeniem 
działalnoci gospodarczej 
(warto, o której mowa w przepisach o podatkach dochodowych)

35. 

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

36. …………………………………………………………………………………..……………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………....
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
F. UZASADNIENIE PRZYCZYN KOREKTY INFORMACJI (art. 81 ustawy Ordynacja podatkowa) 
37. …………………………………………………………………………………..……………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………....
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
G. OWIADCZENIE I PODPIS SKŁADAJCEGO / OSOBY REPREZENTUJCEJ SKŁADAJCEGO
Uprzedzony o odpowiedzialnoci karnej z art. 233 par. 1 kodeksu karnego  zgodno powyszych danych potwierdzam własnorcznym podpisem. 
Jest mi znana odpowiedzialno karno-skarbowa z art.54 za zatajenie danych majcych wpływ na ustalenie zobowizania podatkowego oraz  za 
podanie danych niezgodnych z prawd.
 38. Imi 39. Nazwisko 

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

H. ADNOTACJE ORGANU PODATKOWEGO 
42. Uwagi organu podatkowego 

43. Data i podpis przyjmujcego formularz 
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Załącznik nr 2
do uchwały nr 90/2011
Rady Gminy Goleszów

z dnia 30 listopada 2011 r.

                                                                 

         Załcznik Nr 2 
                                                             do Uchwały Rady Gminy Goleszów 
                                                                   Nr 90/2011 z dnia 30 listopada 2011 r.  

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 2010r. Nr 95, poz. 613 ze zm.). 
Składajcy:            Formularz przeznaczony dla osób prawnych, jednostek organizacyjnych oraz spółek nie majcych osobowoci prawnej. 

Termin składania: Do 31 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.

A. MIEJSCE SKŁADANIA DEKLARACJI 
1. Wójt Gminy Goleszów 
    Adres: 43-440 Goleszów, ul.  Maja 5                   tel. 033/479 05 10 do 13   fax. 033/479 05 16 
    Konto bankowe: Bank Spółdzielczy Cieszyn o/Goleszów 16 8113 1020 2002 0000 0648 0007

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

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

     1. osoba fizyczna           2. osoba prawna          3. jednostka organizacyjna    4. spółka nie majca osobowoci prawnej 
 3. 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 
4. Miejsce/a (adres/y) połoenia przedmiotów opodatkowania oraz numer/y działek

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

……………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………….…………… 
 5. Numer/y ksigi wieczystej lub zbioru/ów dokumentów 

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

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

 6. Nazwa pełna, telefon* / Nazwisko, pierwsze imi, data urodzenia** 

 7. Nazwa skrócona, numer PKD* / imi ojca, imi matki** 

 8. Identyfikator REGON* / Numer PESEL** 9. Numer NIP 

B.2 ADRES SIEDZIBY* / 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 DEKLARACJI 
 19. Okolicznoci (zaznaczy właciw kratk) 

                           1. deklaracja roczna                                                 2. korekta deklaracji rocznej 

na rok .......................... 
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D. DANE DOTYCZCE PRZEDMIOTÓW OPODATKOWANIA (z wyjtkiem zwolnionych) 

Wyszczególnienie 
Podstawa 

opodatkowania 

Stawka podatku 
wynikajca z 

Uchwały  
Rady Gminy w 

Goleszowie  

Kwota podatku 
w zł., gr. 

(naley zaokrgli
do pełnych 

dziesitek groszy) 

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

bez wzgldu na sposób zakwalifikowania w ewidencji 
gruntów i budynków 

20. 

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

21. 

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

22. 

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

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

24. 
................,....... 

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

3) sklasyfikowanych w ewidencji gruntów i budynków 
    jako tereny mieszkaniowe o symbolu B 

26. 
.................... m2 

27. 
.................,....... 

28. 
.................,....... 

4) sklasyfikowanych w ewidencji gruntów i budynków 
    jako drogi o symbolu dr 

29. 
.................... m2 

30. 
.................,....... 

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

5) pozostałych  
     w tym zajtych na prowadzenie odpłatnej  statutowej 

działalnoci  poytku publicznego przez organizacj poytku 
publicznego 

32. 
................... m2 

35. 
................... m2 

33. 
.................,...... 
36. 
.................,........ 

34. 
.................,....... 
37. 
................,....... 

Opodatkowaniu podatkiem od nieruchomoci nie podlegaj m.in. grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków 
jako uytki rolne, grunty zadrzewione i  zakrzewione na uytkach  rolnych  lub lasy z wyjtkiem zajtych na prowadzenie 
działalnoci gospodarczej. 
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.  
Za kondygnacj uwaa si równie garae podziemne, piwnice, sutereny i poddasza uytkowe. 
Powierzchni pomieszcze lub ich czci oraz czci kondygnacji o wysokoci w wietle od 1,40m do 2,20m zalicza si do 
powierzchni uytkowej w budynku w 50%, a jeeli wysoko jest  mniejsza ni 1,40m, powierzchni t pomija si.

1) mieszkalnych  38. 
................... m2 

39. 
.................,....... 

40.
.................,....... 

 2) zwizanych z prowadzeniem działalnoci gospodarczej 41. 

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

42. 

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

43. 

................,....... 
3) pozostałych, w tym zajtych na prowadzenie odpłatnej 

statutowej działalnoci poytku publicznego przez 
organizacje poytku publicznego  

44. 

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

45. 

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

46. 

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

4) zajtych na prowadzenie działalnoci gospodarczej w 
zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym 

47. 
................... m2 

48. 
.................,....... 

49. 
.................,....... 

5) zwizanych z udzielaniem wiadcze zdrowotnych w 
rozumieniu przepisów o działalnoci leczniczej, zajtych 
przez podmioty udzielajce tych wiadcze

50. 

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

51. 

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

52. 

.................,....... 
D.3 BUDOWLE
    Budowle lub ich czci zwizane z 

prowadzeniem działalnoci gospodarczej 
     (warto, o której mowa w przepisach o podatkach dochodowych)

53. 

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

54. 

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

55. 

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

E. ŁCZNA KWOTA PODATKU 
 Kwota podatku **) 

Suma kwot z kol. D ( naley zaokrgli do pełnych złotych ) 
56. 

..............................................,.......
F. INFORMACJA O PRZEDMIOTACH ZWOLNIONYCH 
               (poda powierzchni, bd  warto budowli przedmiotów zwolnionych oraz przepis prawa - z jakiego tytułu wystpuje zwolnienie) 
        
57. ......................................................................................................................................................................................................................  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
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G. UZASADNIENIE PRZYCZYN KOREKTY DEKLARACJI (art. 81 ustawy Ordynacja podatkowa) 

58. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

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

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

………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
H. OWIADCZENIE I PODPIS SKŁADAJCEGO / osoby reprezentujcej składajcego 
Uprzedzony o odpowiedzialnoci karnej z art. 233 par. 1 Kodeksu karnego zgodno powyszych danych potwierdzam własnorcznym podpisem. 
Jest mi znana odpowiedzialno karno-skarbowa z art. 54 za zatajenie danych majcych wpływ na ustalenie zobowizania podatkowego oraz za 
podanie danych niezgodnych z prawd.
 59.Imi 60. Nazwisko 

 61. Data wypełnienia (dzie - miesic - rok) 62. Podpis (piecz) składajcego / osoby reprezentujcej składajcego 

63. Imi i nazwisko, telefon osoby sporzdzajcej deklaracj

I. ADNOTACJE ORGANU PODATKOWEGO 
64. Uwagi organu podatkowego

65. Data i podpis przyjmujcego formularz 

**) POUCZENIE   
W przypadku niewpłacenia w terminach okrelonych w art. 6 ustawy, kwoty nalenego podatku od nieruchomoci obliczonego w 
pozycji 56 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 2005r. Nr 229,   
poz. 1954 z pón.zm.).                                                                                                                                                                                                                                    
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UCHWAŁA NR 91/2011 
RADY GMINY GOLESZÓW

z dnia 30 listopada 2011 r.

w sprawie wprowadzenia na terenie Gminy Goleszów opłaty od posiadania psów, 
określenia jej wysokości, zasad ustalania i poboru oraz terminów płatności

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust.1 
ustawy z dnia 8 marca 1990 roku, o samorządzie 
gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z późn. 
zm.), art. 18 a i art. 19 pkt 1 lit.f) ustawy z dnia 12 
stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych 
(Dz. U. Nr 95 z 2010 r., poz. 613 z późn.zm) po prze-
prowadzeniu konsultacji, Rada Gminy Goleszów 
postanawia:

§ 1. Wprowadzić na terenie Gminy Goleszów 
opłatę od posiadania psów określając zasady jej 
ustalania, poboru i terminy płatności.

§ 2. 1. Opłatę roczną od posiadania psów 
ustalić w wysokości 30,00 (trzydzieści) złotych od 
pierwszego psa i 35,00 (trzydzieści pięć) złotych od 
każdego następnego.

2. Opłata od posiadania psów płatna jest jedno-
razowo bez wezwania organu w terminie do dnia 
30 czerwca za dany rok kalendarzowy w kasie 
Urzędu Gminy lub na konto Urzędu Gminy.

3. Opłata w połowie stawki określonej w § 2 ust. 
1 uchwały, w przypadku wejścia w posiadanie psa 
(psów) po dniu 30 czerwca roku podatkowego jest 
płatna bez wezwania w kasie Urzędu Gminy lub 
na konto Urzędu Gminy w terminie 14 dni od daty 
tego zdarzenia.

§ 3. Wykonanie uchwały powierzyć Wójtowi 
Gminy Goleszów.

§ 4. Traci moc Uchwała Rady Gminy Goleszów nr 
XIII/81/07 z dnia 26 października 2007 roku w spra-
wie wprowadzenia opłaty od posiadania psów.

§ 5. 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 Gminy 
Dariusz Orawiec
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UCHWAŁA NR X/78/2011 
RADY GMINY OLSZTYN

z dnia 29 listopada 2011 r.

w sprawie podatku od nieruchomości na rok 2012

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 (tekst jednolity z 2001 r. 
Dz.U.Nr 142, poz.1591 ze zmianami) oraz art. 5 w 
związku z art. 20c, art. 7 ust. 3 i art. 20 ustawy z dnia 
12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalny-
ch1) (tekst jednolity z 2010 r. Dz.U.Nr 95, poz.613 ze 
zmianami) oraz Obwieszczenia Ministra Finansów 
z dnia 19 października 2011 r. w sprawie górnych 
granic stawek kwotowych podatków i opłat lokal-
nych w 2012 r. (M.P. Nr 95, poz. 961) Rada Gminy 
Olsztyn uchwala, co następuje: 

§ 1. Określa się następujące stawki podatku od 
nieruchomości na rok 2012:

1. od budynków mieszkalnych lub ich części, od 
1 m2 powierzchni użytkowej – 0,64 zł,

2. od budynków lub ich części związanych z pro-

wadzeniem działalności gospodarczej w dziedzinie 
rekreacji i sportu, od 1 m2 powierzchni użytkowej 
– 7,41 zł,

3. od budynków lub ich części związanych z dzia-
łalnością gospodarczą w zakresie prowadzenia 
hoteli, moteli, schronisk młodzieżowych, domów 
wycieczkowych oraz innych obiektów, w których 
świadczone są usługi hotelarskie, spełniające 
warunki ustawy o usługach turystycznych i posia-
dające wpis do ewidencji właściwego organu, od 
1 m2 powierzchni użytkowej – 13,27 zł,

4. od budynków związanych z prowadzeniem 
pozostałej działalności gospodarczej oraz od bu-
dynków mieszkalnych lub ich części zajętych na 
prowadzenie pozostałej działalności gospodarczej, 
od 1 m2 powierzchni użytkowej – 18,82 zł,

5. od budynków lub ich części zajętych na pro-
wadzenie działalności gospodarczej w zakresie 
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obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym, od
1m2 powierzchni użytkowej – 10,24 zł,

6. od budynków lub ich części związanych 
z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumie-
niu przepisów o działalności leczniczej, zajętych 
przez podmioty udzielające tych świadczeń - 4,42 
zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,

7. od garaży i pozostałych budynków lub ich 
części, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej 
statutowej działalności pożytku publicznego przez 
organizacje pożytku publicznego, od 1 m2 po-
wierzchni użytkowej – 6,35 zł,

8. od budowli do zbiorowego odprowadzania 
i oczyszczania ścieków komunalnych w rozumieniu 
ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbio-
rowym odprowadzeniu ścieków, służące na rzecz 
ogółu mieszkańców – 0,10% ich wartości,

9. od pozostałych budowli – 2% ich wartości,
10. od gruntów związanych z prowadzeniem 

działalności gospodarczej, bez względu na sposób 
zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków
– 0,78 zł od 1 m2 powierzchni,

11. od gruntów pod jeziorami, zajętych na zbior-
niki retencyjne lub elektrowni wodnych – 4,33 zł od 
1 ha powierzchni,

12. od gruntów pozostałych, w tym zajętych 
na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności 
pożytku publicznego przez organizacje pożytku 
publicznego – 0,23 zł od 1 m2 powierzchni.

§ 2. 1. Stawki podatku od nieruchomości 
określone w §1 pkt 2 i pkt 3 w odniesieniu do po-
datników prowadzących działalność gospodarczą 
bez względu na formę organizacyjno – prawną oraz 
sposób finansowania, stanowi pomoc de minimis,
której udzielenie następuje zgodnie z warunkami 
rozporządzenia Komisji nr 1998/2006 z dnia 15 
grudnia 2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 
Traktatu do pomocy de minimis (Dz.Urz. WE L 379 
z dnia 28.12.2006 r.) i jej stosowanie może nastąpić 
po spełnieniu warunków określonych w załączniku 
1 i 2 niniejszej uchwały.

2. Pomocą de minimis jest różnica pomiędzy 
stawką określoną w § 1 pkt 4 a stawką przewidzianą 
w §1 pkt 2 lub pkt 3.

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

a) służące do wykonywania zadań statutowych 
w zakresie ochrony przeciwpożarowej, z wyjątkiem 
wykorzystywanych na prowadzenie działalności 
gospodarczej,

b) służące do wykonywania zadań statutowych 
z zakresu kultury, z wyjątkiem wykorzystywanych 
na prowadzenie działalności gospodarczej,

c) służące do wykonywania zadań statutowych 
w zakresie rekreacji, kultury fizycznej i sportu,
z wyjątkiem wykorzystywanych na prowadzenie 
działalności gospodarczej,
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d) służące do wykonywania zadań statuto-
wych w zakresie pomocy społecznej, z wyjątkiem 
wykorzystywanych na prowadzenie działalności 
gospodarczej.

2. Zwalnia się z podatku od nieruchomości 
budynki lub ich części o powierzchni nie przekra-
czającej 30 m2 powierzchni użytkowej, które służą 
właścicielowi do przechowywania opału, sprzętu 
i narzędzi gospodarczych.

§ 4. Traci moc Uchwała Rady Gminy w Olszty-
nie Nr XLII/348/2010 z dnia 10 listopada 2010 r. 
w sprawie podatku od nieruchomości oraz opłaty 
targowej na rok 2011.

§ 5. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi 
Gminy.

§ 6. 1. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 
dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Woje-
wództwa Śląskiego z mocą obowiązującą od dnia 
1 stycznia 2012 roku.

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

Przewodniczący 
Rady Gminy Olsztyn  

Janusz Konieczny

Załącznik nr 1
do uchwały nr X/78/2011

Rady Gminy Olsztyn
z dnia 29 listopada 2011 r.

§ 1. 1. Pomoc de minimis, o której mowa w § 
2 uchwały stanowi pomoc w ramach zasady de mi-
nimis, która jest zwolniona z wymogu notyfikacji,
ze względu na spełnienie warunków określonych 
w rozporządzeniu Komisji nr 1998/2006 z dnia 15 
grudnia 2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 
Traktatu do pomocy de minimis (Dz.Urz. WE L 379 
z dnia 28.12.2006 r.).

2. Ze stawki podatku od nieruchomości przewi-
dzianej w §1 pkt 2 i pkt 3 uchwały mogą korzystać 
wszyscy podatnicy prowadzący działalność gospo-
darczą bez względu na formę organizacyjno – prawną 
oraz sposób finansowania, z wyłączeniem zakresu
określonego w art.1 rozporządzenia Komisji (WE) nr 
1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r.

§ 2. 1. Podatnicy mogą skorzystać ze stawki 
podatkowej stanowiącej pomocy de minimis, je-
żeli wartość brutto tej pomocy łącznie z wartością 
innej pomocy de minimis otrzymanej przez nich 
w okresie bieżącego roku kalendarzowego oraz 
dwóch lat kalendarzowych poprzedzających udzie-
lenie tej pomocy nie przekracza kwoty stanowiącej 
równowartość 200 tys. euro.

2. Podatnicy prowadzący działalność w sektorze 
transportu drogowego mogą skorzystać ze stawki 
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podatkowej stanowiącej pomoc de minimis, jeżeli 
wartość brutto tej pomocy łącznie z wartością 
innej pomocy de mninimis otrzymanej przez nich 
w okresie bieżącego roku kalendarzowego oraz 
dwóch poprzedzających lat kalendarzowych nie 
przekracza kwoty stanowiącej równowartość 100 
tys. euro.

§ 3. 1. Podatnik korzystający z pomocy de mini-
mis w ramach niniejszej uchwały jest zobowiązany 
w terminie do 15 stycznia roku podatkowego do 
przedłożenia Wójtowi Gminy Olsztyn następujących 
dokumentów:

a) deklaracji na podatek od nieruchomości 
(informacji w sprawie podatku od nieruchomości 
w przypadku osób fizycznych) na obowiązującym
w danym roku drukach;

b) informacji o nie uzyskanej i uzyskanej po-
mocy de minimis, w ciągu trzech kolejnych lat (rok 
bieżący oraz dwa ostatnie lata kalendarzowe);

c) informacje i dokumenty obrazujące jego 
sytuację ekonomiczną (bilans, rachunek zysków 
i strat, rachunek przepływów pieniężnych za ostatni 
rok obrotowy);

d) informacje o posiadaniu lub nie posiadaniu 
zaległości z tytułu składek na ubezpieczenie spo-
łeczne oraz ubezpieczenie zdrowotne;

e) wypełnionego formularza informacji przed-
stawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis, 
stanowiącego załącznik do rozporządzenia Rady 
Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie za-
kresu informacji przedstawianych przez podmiot 
ubiegający się o pomoc de minimis (Dz.U.Nr 53, 
poz. 311);

f) przedstawienie informacji dotyczących 
sytuacji ekonomicznej wnioskodawcy, w tym 
sprawozdania finansowe za okres 3 ostatnich lat
obrotowych, sporządzane zgodnie z przepisami 
o rachunkowości.

2. W przypadku nabycia prawa do korzystania 
z pomocy de minimis w trakcie roku podatkowego, 
podatnik składa stosowną korektę deklaracji na 
podatek od nieruchomości, a w przypadku osób 
fizycznych nową informację w sprawie podatku
od nieruchomości, wraz z dokumentami, o których 
mowa w pkt 1 lit. b niniejszego załącznika.

§ 4. 1. W przypadku kiedy organ podatkowy 
po otrzymaniu dokumentów określonych w §3 
załącznika nr 2 do uchwały stwierdzi, iż zastoso-
wanie stawki podatkowej, stanowiącej pomoc de 

minims nie jest możliwe z powodu niespełnienia 
warunków określonych w niniejszym załączniku, 
wobec podatnika będzie miała zastosowanie 
stawka przewidziana w §1 pkt 4 uchwały. W takiej 
sytuacji podatnicy składający deklaracje na podatek 
od nieruchomości zostaną wezwani do złożenia 
stosownej korekty deklaracji. Natomiast wobec 
podatników będących osobami fizycznymi zostanie
wydana decyzja ustalająca wysokość zobowiąza-
nia podatkowego w podatku od nieruchomości 
z zastosowaniem stawki przewidzianej w §1 pkt 
4 uchwały.

2. W przypadku utraty warunków uprawniają-
cych do korzystania z pomocy de minimis w trakcie 
roku podatkowego, podatnik jest zobowiązany 
w terminie 14 dni od dnia wystąpienia okoliczności 
powodujących utratę prawa do korzystania z pomo-
cy de minimis powiadomić o tym na piśmie Wójta 
Gminy Olsztyn, składając jednocześnie stosowną 
korektę deklaracji na podatek od nieruchomości, 
a w przypadku osób fizycznych nową informację
w sprawie podatku od nieruchomości.

3. Podatnik, o którym mowa w pkt 2, traci pra-
wo do korzystania ze stawki przewidzianej w §1 
pkt 2 i pkt 3 uchwały od pierwszego dnia miesiąca 
następującego po miesiącu, w którym wystąpiły 
okoliczności powodujące utratę prawa do korzy-
stania z pomocy de minimis.

§ 5. 1. Po sprawdzeniu, iż w stosunku do po-
datnika może być zastosowana stawka podatkowa 
przewidziana w §1 pkt 2 i pkt 3 uchwały, Wójt 
Gminy Olsztyn wydaje zaświadczenie w terminie 
i na formularzu zgodnie z rozporządzeniem rady 
Ministrów z dnia 20 marca 2007 r. w sprawie 
zaświadczeń o pomocy de minimis i pomocy de 
minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (Dz.U.Nr 
53, poz. 354), stwierdzające iż udzielona pomoc 
jest pomocą de minimis.

2. Wartość udzielonej pomocy brutto stano-
wi różnicę pomiędzy iloczynem powierzchni 
budynków lub ich części zajętych na prowadzenie 
działalności, dla których przewidziana jest staw-
ka w § 1 pkt 2 lub pkt 3 uchwały oraz iloczynem 
tych powierzchni i stawką przewidzianą w §1 pkt 
4 uchwały.

3. Równowartość pomocy w euro ustala się 
według kursu średniego walut obcych ogłaszane-
go przez Narodowy Bank Polski, obowiązującego 
w dniu udzielania pomocy.
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Załącznik nr 2
do uchwały nr X/78/2011

Rady Gminy Olsztyn
z dnia 29 listopada 2011 r.

 
 

Załącznik nr 2 
                                                                                                    do UCHWAŁY NR  X/78/2011 
                                                                                                                             Rady Gminy Olsztyn 
                                                                                                                             z dnia 29 listopada  2011 r. 

FORMULARZ DLA PRZEDSIĘBIORCY 
UBIEGAJĄCEGO SIĘ O POMOC DE MINIMIS 

A. Informacje dotyczące przedsiębiorcy  

1. Pełna nazwa (firma) przedsiębiorcy albo imię i nazwisko podmiotu ubiegającego się o pomoc: 
…………………………………………………………………………………………........................... 
……………………………………………………………………...............…………………………... .  

2. Adres zamieszkania lub siedziby podmiotu ubiegającego się o pomoc: 
……………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………............................……. .  

3. Identyfikator gminy, w której podmiot ubiegający się o pomoc ma miejsce zamieszkania albo 
siedzibę (siedmiocyfrowe oznaczenie zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 15 
grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia i udostępniania krajowego 
rejestru urzędowego podziału terytorialnego kraju oraz związanych z tym obowiązków 
organów administracji rządowej i jednostek samorządu terytorialnego (Dz.u.Nr 157, poz. 1031 
ze zmianami): ……………………..  

4. Numer identyfikacji podatkowej – NIP: ……………………………………………………  

5. Klasa rodzaju działalności zgodnie z Rozporządzeniem rady Ministrów z dnia 24 grudnia  
2007 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) – (Dz.U.Nr 251, poz. 1885): 
……………………………………….. .  

6. Forma prawna podmiotu ubiegającego się o pomoc – należy zaznaczyć właściwą pozycję „X”:  

 przedsiębiorstwo państwowe    

 jednoosobowa spółka Skarbu Państwa    

 jednoosobowa spółka jednostki samorządu terytorialnego, w rozumieniu 
przepisów o gospodarce komunalnej  

  

 spółka akcyjna albo spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, w stosunku do 
których Skarb Państwa, jednostka samorządu terytorialnego, przedsiębiorstwo 
państwowe lub jednoosobowa spółka Skarbu Państwa są podmiotami, które 
posiadają uprawnienia takie jak przedsiębiorca dominujący w rozumieniu 
przepisów o ochronie konkurencji i konsumentów  

  

 beneficjent nie należący do kategorii określonych wyżej    

 

7. Wielkość przedsiębiorcy zgodnie z Zaleceniem Komisji nr 2003/36/WE  z dnia 6 maja 2003 r. 
dotyczącym definicji małych i średnich przedsiębiorstw (Dz.Urz. UE L 124 z 20.05.2003 r.  
s. 36) – należy zaznaczyć właściwą pozycję „X”:  
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 mikroprzedsiębiorca    

 przedsiębiorca mały    

 przedsiębiorca średni    

 inny przedsiębiorca    

B. Oświadczenie o otrzymanej lub nieotrzymanej pomocy de minimis w okresie trzech 
kolejnych lat lat kalendarzowych (bieżący rok kalendarzowy oraz dwa poprzednie lata 
kalendarzowe):  
1) Oświadczam, że w okresie od …………………… do …………………….. wielkość 
otrzymanej pomocy de minimis wyniosła brutto …………………………… zł, co stanowi w 
przeliczeniu …………. Euro2. 
2) oświadczam, że  w okresie od …………………. do …………………… nie została 
otrzymana pomoc de minimis2 

C. Oświadczenie o wielkości i przeznaczeniu pomocy publicznej otrzymanej   
w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikowanych, dotyczącej tych samych 
kosztów kwalifikowanych , na które udzielana jest pomoc na podstawie uchwały: 
Oświadczam, że w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikujących się do objęcia 
pomocą, na pokrycie których ma być przeznaczona pomoc de minimis: 

a. otrzymano pomoc publiczną na1 ………………………………………………………………….…. 
w kwocie …………..zł, co stanowi …………………………………. euro,  

b. nie otrzymano innej pomocy publicznej2. 

. 

Niniejsze oświadczenia składam pod rygorem odpowiedzialności za fałszywe zeznania. 

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

     (miejscowość, data)                                                                  (podpis przedsiębiorcy) 

                                                
1 Wskazać przeznaczenie pomocy zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 20 marca 2007 r. w sprawie informacji o 

otrzymanej pomocy publicznej oraz informacji o nieotrzymaniu pomocy (Dz.U.Nr 61, poz. 413) 
 
2 Niepotrzebne skreślić 
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UCHWAŁA NR X/79/2011 
RADY GMINY OLSZTYN

z dnia 29 listopada 2011 r.

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych 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 1990 r. 
o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. 
Dz. U. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 10 
ust. 1 i 2 , art. 12 ust. 4 ustawy z dnia 12 stycznia 
1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych1 (tekst jed-
nolity z 2010 r. Dz. U. Nr 95 poz. 613 ze zmianami) 
w związku z Obwieszczeniami Ministra Finansów 
z dnia 19 października 2011 r. w sprawie górnych 
stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych 
w 2012 r. (M.P.Nr 95, poz. 961) i z dnia 20 paździer-
nika 2011 r. w sprawie stawek podatku od środków 
transportowych obowiązujących w 2012 r. (M.P.Nr 
95, poz. 962) Rada Gminy Olsztyn uchwala: 

§ 1. Określa się wysokość stawek podatku od 
środków transportowych na rok 2012:

1. Od samochodów ciężarowych o dopuszczal-
nej masie całkowitej pojazdu:

a) powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie 
- 762 zł

b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie - 1 077 zł
c) powyżej 9 ton i mniej niż 12 ton - 1 237 zł
2. Od samochodów ciężarowych z zawieszeniem 

pneumatycznym lub równoważnym o dopuszczal-
nej masie całkowitej pojazdu:

1) o liczbie osi - dwie:
a) równej lub wyższej niż 12 ton a mniej niż 15 

ton - 1 648 zł
b) równej lub wyższej niż 15 ton - 1 776 zł
2) o liczbie osi - trzy:
a) równej lub wyższej niż 12 ton a mniejszej niż 

19 ton - 1 902 zł
b) równej lub wyższej niż 19 ton a mniejszej niż 

23 tony - 2 029 zł
c) równej lub wyższej niż 23 tony - 2 156 zł
3) o liczbie osi - cztery i więcej:
a) równej lub wyższej niż 12 ton a mniejszej niż 

27 ton - 2 156 zł
b) równej lub wyższej niż 27 ton a mniejszej niż 

29 ton - 2 283 zł
c) równej lub wyższej niż 29 ton - 2 410 zł
3. Od samochodów ciężarowych z innym sys-

temem zawieszenia osi jezdnych o dopuszczalnej 
masie całkowitej pojazdu:

1) o liczbie osi - dwie:
a) równej lub wyższej niż 12 ton a mniejszej niż 

15 ton - 2 029 zł
b) równej lub wyższej niż 15 ton - 2 156 zł
2) o liczbie osi - trzy:

a) równej lub wyższej niż 12 ton a mniejszej niż 
19 ton - 2 283 zł

b) równej lub wyższej niż 19 ton a mniejszej niż 
23 tony - 2 410 zł

c) równej lub wyższej niż 23 tony - 2 536 zł
3) o liczbie osi - cztery i więcej:
a) równej lub wyższej niż 12 ton a mniejszej niż 

27 ton - 2 536 zł
b) równej lub wyższej niż 27 ton a mniejszej niż 

29 ton - 2 663 zł
c) równej lub wyższej niż 29 ton - 2 974 zł
4. Od ciągników siodłowych i balastowych 

przystosowanych do używania łącznie z naczepą 
lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej 
zespołu pojazdów:

a) ciągniki o dopuszczalnej masie całkowitej od 
3,5 t. do 7 ton włącznie - 1 015 zł

b) ciągniki o dopuszczalnej masie całkowitej 
powyżej 7 ton i poniżej 12 ton - 1 395 zł

5. Od ciągników siodłowych i balastowych 
przystosowanych do używania łącznie z naczepą 
lub przyczepą z zawieszeniem pneumatycznym lub 
równoważnym o dopuszczalnej masie całkowitej 
zespołu pojazdów:

1) o liczbie osi - dwie:
a) równej lub wyższej niż 12 ton a mniejszej niż 

25 ton - 1 648 zł
b) równej lub wyższej niż 25 ton a mniejszej niż 

31 ton - 1 776 zł
c) równej lub wyższej niż 31 ton - 1 817 zł
2) o liczbie osi - trzy:
a) równej lub wyższej niż 12 ton do 36 ton 

włącznie - 2 029 zł
b) wyższej niż 36 ton - 2 185 zł
6. Od ciągników siodłowych i balastowych 

przystosowanych do używania łącznie z naczepą 
lub przyczepą z innym systemem zawieszenia osi 
jezdnych o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu 
pojazdów:

1) o liczbie osi - dwie:
a) równej lub wyższej niż 12 ton a mniejszej niż 

25 ton - 2 029 zł
b) równej lub wyższej niż 25 ton a mniejszej niż 

31 ton - 2 156 zł
c) równej lub wyższej niż 31 ton - 2 296 zł
2) o liczbie osi - trzy:
a) równej lub wyższej niż 12 ton do 36 ton 

włącznie - 2 296 zł
b) wyższej niż 36 ton - 2 974 zł
7. Od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem 
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silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowi-
tą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych 
wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną 
przez podatnika podatku rolnego - 762 zł

8. Od przyczepy lub naczepy z zawieszeniem 
pneumatycznym lub równoważnym o dopuszczal-
nej masie całkowitej zespołu pojazdów:

1) o liczbie osi - jedna:
a) równej lub wyższej niż 12 ton a mniejszej niż 

25 ton - 824 zł
b) równej lub wyższej niż 25 ton - 951 zł
2) o liczbie osi - dwie:
a) równej lub wyższej niż 12 ton a mniejszej niż 

28 ton - 951 zł
b) równej lub wyższej niż 28 ton a mniejszej niż 

33 tony - 1 077 zł
c) równej lub wyższej niż 33 tony do 36 ton 

włącznie - 1 205 zł
d) wyższej niż 36 ton - 1 457 zł
3) o liczbie osi - trzy:
a) równej lub wyższej niż 12 ton do 36 ton 

włącznie - 1 532 zł
b) wyższej niż 36 ton - 1 705 zł
9. Od przyczepy lub naczepy z innym systemem 

zawieszenia osi jezdnych o dopuszczalnej masie 
całkowitej zespołu pojazdów:

1) o liczbie osi - jedna:
a) równej lub wyższej niż 12 ton a mniejszej niż 

25 ton - 951 zł
b) równej lub wyższej niż 25 ton - 1 077 zł
2) o liczbie osi - dwie:
a) równej lub wyższej niż 12 ton a mniejszej niż 

28 ton - 1 077 zł
b) równej lub wyższej niż 28 ton a mniejszej niż 

33 tony - 1 205 zł

c) równej lub wyższej niż 33 tony do 36 ton 
włącznie - 1 638 zł

d) wyższej niż 36 ton - 2 156 zł
3) o liczbie osi - trzy:
a) równej lub wyższej niż 12 ton do 36 ton 

włącznie - 1 810 zł
b) wyższej niż 36 ton - 2 219 zł
10. Od autobusów w zależności od liczby miejsc 

do siedzenia:
a) mniejszej niż 30 miejsc - 1 437 zł
b) równej lub wyższej niż 30 miejsc - 2 003 zł

§ 2. Zwalnia się od podatku od środków trans-
portowych autobusy bez względu na ilość miejsc 
siedzących, wykorzystywane dla potrzeb kultu-
ry fizycznej, sportu i turystyki, kultury, oświaty
i wychowania oraz opieki społecznej - nie przezna-
czonych na działalność gospodarczą.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi 
Gminy Olsztyn.

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

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

§ 5. Traci moc uchwała Rady Gminy Olsztyn Nr 
XLII/349/10 z dnia 10 listopada 2010 roku.

Przewodniczący 
Rady Gminy Olsztyn  

Janusz Konieczny

5391

UCHWAŁA NR X/80/2011 
RADY GMINY OLSZTYN

z dnia 29 listopada 2011 r.

w sprawie wysokości opłaty targowej 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 (Dz. U. z 2001 r. nr 142, 
poz.1591 ze zmianami) w związku z art.15 ust.1 
i art. 19 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 12 stycznia 1991 
r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 r. 
Nr 95, poz. 613 ze zmianami) oraz Obwieszczenia 
Ministra Finansów z dnia 19 października 2011 roku 
w sprawie górnych stawek kwotowych podatków 
i opłat lokalnych w 2012 r. (M.P.Nr 95, poz. 961) 
Rada Gminy Olsztyn uchwala, co następuje: 

§ 1. 1. Ustala się dzienne stawki opłaty targowej 
na 2012 rok od osób fizycznych, osób prawnych

oraz jednostek organizacyjnych nie mających oso-
bowości prawnej w następujących wysokościach:

1) Przy sprzedaży z pojazdów samochodowych 
o ładowności do 1,5 ton i samochodu osobowego 
dzienna stawka opłaty targowej wynosi – 29,00 zł,

2) Przy sprzedaży z pojazdów samochodowych 
o ładowności powyżej 1,5 ton i przyczepy dzienna 
stawka opłaty targowej wynosi:

a) przy sprzedaży artykułów przemysłowych 
– 82,00 zł,

b) przy sprzedaży artykułów rolnych – 15,00 zł.
3) Przy sprzedaży z wozu konnego dzienna 

stawka opłaty targowej wynosi – 13,00 zł.
4) Przy sprzedaży z ręki i kosza dzienna stawka 
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opłaty targowej wynosi – 8,00 zł.
5) Przy sprzedaży z budki lub straganu zajmują-

cych powierzchnię gruntu do 10 m2 – za każdy 1 m2 

zajętej powierzchni gruntu, dzienna stawka opłaty 
targowej wynosi – 4,00 zł.

6) Przy sprzedaży z budki lub straganu zajmują-
cych powierzchnię gruntu powyżej 10 m2 dzienna 
stawka opłaty targowej wynosi – 40,00 zł.

2. Wysokość opłaty targowej nie może przekro-
czyć dziennie kwoty 728,64 zł.

3. Poboru opłaty targowej dokonuje inkasent, 
powołany odrębną uchwałą.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi 
Gminy Olsztyn.

Poz. 5391, 5392

§ 3. Traci moc uchwała Rady Gminy Olsztyn Nr 
XLII/348/2010 z dnia 10 listopada 2010 r. w sprawie 
podatku od nieruchomości oraz opłaty targowej 
na rok 2011.

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Śląskiego i na tablicy 
ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Olsztynie.

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

Przewodniczący 
Rady Gminy Olsztyn  

Janusz Konieczny

5392

UCHWAŁA NR X/81/2011 
RADY GMINY OLSZTYN

z dnia 29 listopada 2011 r.

w sprawie określenia wzorów formularzy niezbędnych do wymiaru i poboru podatku rolnego, 
leśnego i 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 (tekst jednolity z 2001 r. 
Dz.U.Nr 142, poz.1591 ze zmianami) w związku z art. 
6a ust. 11 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o po-
datku rolnym (tekst jedn. z 2006 r.Dz.U.Nr 136, poz. 
939 ze zmianami), w związku z art. 6 ust.13 ustawy 
z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach 
lokalnych1 (tekst jedn. z 2010 r. Dz.U.Nr 95, poz. 
613 ze zmianami), odpowiednio do rozporządzenia 
Ministra Finansów z dnia 22.04.2004 r w sprawie 
ewidencji podatkowej nieruchomości (Dz.U.Nr 107, 
poz. 1138) oraz w związku z art. 6 ust. 9 ustawy 
z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym 
(Dz.U.Nr 200, poz. 1682 ze zmianami) Rada Gminy 
Olsztyn uchwala: 

§ 1. 1. Podatnikom podatku rolnego ustala się 
wzory formularzy niezbędnych do składania infor-
macji o gruntach organowi podatkowemu.

2. Załącznikiem Nr 1 do uchwały jest wzór 
formularza dla osób fizycznych, załącznikiem Nr
2 do uchwały jest wzór formularza dla pozostałych 
podatników.

§ 2. 1. Podatnikom podatku od nieruchomo-
ści ustala się wzory formularzy niezbędnych do 
składania informacji organowi podatkowemu 
o podmiocie i przedmiocie opodatkowania.

2. Załącznikiem Nr 3 do uchwały jest wzór for-
mularza dla osób fizycznych, załącznikiem Nr 4 do
uchwały jest wzór dla pozostałych podatników.

§ 3. 1. Podatnikom podatku leśnego ustala się 
wzory formularzy niezbędnych do składania infor-
macji o lasach organowi podatkowemu.

2. Załącznikiem Nr 5 do uchwały jest wzór 
formularza dla osób fizycznych, załącznikiem Nr
6 do uchwały jest wzór formularza dla pozostałych 
podatników.

§ 4. Uchwała ma zastosowanie do wymienio-
nych w uchwale podatków, należnych od dnia 
1 stycznia 2012 roku i wchodzi w życie po upływie 
14 dni od publikacji w Dzienniku Urzędowym Woje-
wództwa Śląskiego, z mocą obowiązującą od dnia 
1 stycznia 2012 roku.

§ 5. Traci moc Uchwała Rady Gminy Olsztyn Nr 
XXV/181/2008 z dnia 13 listopada 2008 r. w spra-
wie wzorów formularzy niezbędnych do wymiaru 
i poboru podatku rolnego, leśnego i od nierucho-
mości.

§ 6. Uchwała podlega ogłoszeniu w sposób 
zwyczajowo przyjęty na terenie gminy, w tym wy-
wieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

§ 7. 1. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi 
Gminy.

2. Wymienione w uchwale załączniki stanowią 
integralną część uchwały.

Przewodniczący 
Rady Gminy Olsztyn

Janusz Konieczny
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Załącznik nr 1
do uchwały nr X/81/2011

Rady Gminy Olsztyn
z dnia 29 listopada 2011 r.
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Załącznik nr 2
do uchwały nr X/81/2011

Rady Gminy Olsztyn
z dnia 29 listopada 2011 r.
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Załącznik nr 3
do uchwały nr X/81/2011

Rady Gminy Olsztyn
z dnia 29 listopada 2011 r.
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Załącznik nr 4
do uchwały nr X/81/2011

Rady Gminy Olsztyn
z dnia 29 listopada 2011 r.
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Załącznik nr 5
do uchwały nr X/81/2011

Rady Gminy Olsztyn
z dnia 29 listopada 2011 r.
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5393

UCHWAŁA NR XVI/114/11 
RADY GMINY ŚWIERKLANIEC

z dnia 30 listopada 2011 r.

w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości

Na podstawie przepisów art. 18 ust. 2 pkt. 8; 
art. 40 ust.1; art. 41 ust.1 i art. 42 ustawy z dnia 
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst 
jednolity Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz.1591z późn. 
zmianami), art. 5; ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. 
o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity: 
Dz. U. z 2010r. Nr 95 poz. 613 z późn. zmianami) 
oraz obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 19 
października 2011r. w sprawie górnych granic 
stawek kwotowych i opłat lokalnych w 2012r. (MP 
z dnia 25 października 2011r. Nr 95, poz. 961) na 
wniosek Wójta Gminy Rada Gminy Świerklaniec 
uchwala co następuje:

§ 1. Określa się wysokość stawek podatku od 
nieruchomości :

1. od 1 m2 powierzchni gruntów:
a) związanych z prowadzeniem działalności 

gospodarczej bez względu na sposób zakwalifiko-
wania w ewidencji gruntów i budynków 0,81 zł

b) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie 
odpłatnej statutowej działalności pożytku publiczne-
go przez organizacje pożytku publicznego 0,23 zł

2. od 1 ha powierzchni gruntów:
a) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne 

retencyjne lub elektrowni wodnych 4,33 zł
3. od 1 m2 powierzchni użytkowej budynków 

lub ich części:
a) mieszkalnych 0,65 zł
b) związanych z prowadzeniem działalności 

gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych 
lub ich części zajętych na prowadzenie działalności 
gospodarczej 19,68 zł

c) zajętych na prowadzenie działalności go-
spodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym
materiałem siewnym 10,24 zł

d) związanych z udzielaniem świadczeń zdro-
wotnych w rozumieniu przepisów o działalności 
leczniczej zajętych przez podmioty udzielające tych 
świadczeń 4,45 zł

e) od budynków gospodarczych nie związanych 
z prowadzeniem działalności gospodarczej 4,16 zł

f) garaży wolnostojących lub w budynkach 
gospodarczych nie związanych z prowadzeniem 
działalności gospodarczej 5,00 zł

g) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie 
odpłatnej statutowej działalności pożytku publiczne-
go przez organizacje pożytku publicznego 7,36 zł

4. od budowli 2 % ich wartości określonej na 
podstawie art.4 ust.1 pkt 3 i ust.3-7 ustawy o po-
datkach i opłatach lokalnych

§ 2. Traci moc uchwała Rady Gminy Nr XLI/
397/09 z dnia 30 października 2009 r. w sprawie: 
wysokości stawek podatku od nieruchomości.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi 
Gminy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem opubli-
kowania w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Śląskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 
2012 roku.

Przewodniczący Rady Gminy  
Marek Cyl

5394

UCHWAŁA NR XVI/115/11 
RADY GMINY ŚWIERKLANIEC

z dnia 30 listopada 2011 r.

w sprawie określenia wysokości 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 
roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. 
U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami), 
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 późn. zmianami) 

oraz obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 19 
października 2011r. w sprawie górnych granic 
stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych 
w 2012r. (M.P. z dnia 25 października 2011r. Nr 95 
poz. 961) oraz Obwieszczenia Ministra Finansów 
z dnia 20 października 2011r. w sprawie stawek 
podatku od środków transportowych obowiązują-
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cych w 2012r. (M.P. z dnia 25 października 2011r. Nr 
95 poz. 962) na wniosek Wójta Gminy Rada Gminy 
w Świerklańcu uchwala:

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

1) od samochodów ciężarowych o dopuszczal-
nej masie całkowitej powyżej 3,5 tony do 5,5 tony 
włącznie: 450,00 zł,

2) od samochodów ciężarowych o dopuszczal-
nej masie całkowitej powyżej 5,5 tony do 9 ton 
włącznie: 668,00 zł,

3) od samochodów ciężarowych o dopuszczal-
nej masie całkowitej powyżej 9 ton i mniej niż 12 
ton: 880,00 zł,

4) od samochodów ciężarowych o dopuszczal-
nej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 
ton:
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Poz. 5394, 5395

§ 2. Traci moc Uchwała Rady Gminy Świerkla-
niec Nr XLI/398/09 z dnia 30 października 2009r.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi 
Gminy.

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

Przewodniczący Rady Gminy  
Marek Cyl

5395

UCHWAŁA NR XVI/116/11 
RADY GMINY ŚWIERKLANIEC

z dnia 30 listopada 2011 r.

w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości

Na podstawie przepisów art. 18 ust. 2 pkt. 8; art. 
40 ust.1; art. 41 ust.1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 
1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: 
Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 z późn. zmiana-
mi), art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. 
o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity: 
Dz.U. z 2010r. Nr 95, poz. 613 z późn. zmianami) 
na wniosek Wójta Gminy Rada Gminy Świerklaniec 
uchwala co następuje:

§ 1. Zwalnia się z podatku od nieruchomości 
niezależnie od zwolnień ustawowych:

1. grunty, budynki lub ich części oraz budowle 
wykorzystywane na wykonywanie zadań statu-
towych prowadzonych niezawodowo w zakresie 
ochrony przeciwpożarowej;

2. grunty, budynki lub ich części oraz budowle 

wykorzystywane do zbiorowego odprowadzania 
ścieków;

3. budowle wykorzystywane do zbiorowego 
zaopatrzenia ludności w wodę o średnicy rurociągu 
do 350 mm;

4. grunty zakwalifikowane w ewidencji gruntów
i budynków jako drogi za wyjątkiem związanych 
z prowadzeniem działalności gospodarczej;

5. grunty, budynki lub ich części oraz budowle 
wykorzystywane wyłącznie do działalności związa-
nej z zaspakajaniem zbiorowych potrzeb wspólnoty 
samorządowej pozostających w zakresie działania 
gminy o ile nie są we władaniu osób fizycznych,
prawnych lub jednostek nie mających osobowo-
ści prawnej, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 3 i 
4 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych;

6. grunty, budynki lub ich części oraz budowle 
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użytkowane wyłącznie na nie komercyjne cele: 
kulturalne, krzewienia kultury fizycznej i sportu,
pomocy społecznej.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi 
Gminy.

§ 3. Z dniem 1 stycznia 2012 roku traci moc 
Uchwała Rady Gminy Świerklaniec Nr XLI/400/09 

z dnia 30 października 2009 roku w sprawie zwol-
nień w podatku od nieruchomości.

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

Przewodniczący Rady Gminy  
Marek Cyl

5396

UCHWAŁA NR XVI/117/2011 
RADY GMINY ŚWIERKLANIEC

z dnia 30 listopada 2011 r.

w sprawie określenia wzorów informacji i deklaracji podatkowych

Na podstawie przepisów art. 18 ust 2 pkt 8, 
art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst 
jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. 
zm.) w związku z art. 6 ust. 6, ust.9 i ust. 13 ustawy 
z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach 
lokalnych (tekst jednolity Dz. U. z 2010r. Nr 95, 
poz. 613 z późn. zmianami), art. 6 a ust. 11 ustawy 
z dnia 15 listopada 1984r. o podatku rolnym (tekst 
jednolity Dz. U. z 2006r. Nr 136, poz. 969 ze zm.), 
art. 6 ust. 9 ustawy z dnia 30 października 2002r. 
o podatku leśnym (Dz. U. Nr 200 poz. 1682 z późn. 
zmianami) na wniosek Wójta Gminy Rada Gminy 
Świerklaniec uchwala co następuje: 

§ 1. W zakresie wzorów informacji w sprawie 
podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego oraz 
deklaracji na podatek od nieruchomości, podatek 
rolny i podatek leśny:

1) określa się wzór informacji w sprawie podat-
ku od nieruchomości, rolnego, leśnego ( INRL-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 rolny 
(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 informacji lub 
deklaracji na podatek od nieruchomości „Dane 
o zwolnieniach podatkowych w podatku od nieru-
chomości” (ZDN- 1A) stanowiący załącznik Nr 5 do 
niniejszej uchwały;

6) określa się wzór załącznika do deklaracji 
na podatek rolny „Dane o zwolnieniach i ulgach 
podatkowych w podatku rolnym – osoby prawne” 
(ZR-1).

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi 
Gminy.

§ 3. Traci moc uchwała Rady Gminy Świerklaniec 
Nr XLI/399/09 z dnia 30 października 2009r.

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

Przewodniczący Rady Gminy  
Marek Cyl
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            Załcznik Nr 1   
do Uchwały  Nr XVI/117/11 

                Rady Gminy wierklaniec 
                        z dnia 30 listopada 2011 r.

INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOCI, ROLNEGO, LENEGO* 

INRL-1 
                                                                      na   

Podstawa prawna:    Ustawa z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz. U. z 2010 r., Nr 95, poz.  613  ze zm.) 
                                    Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (t.j. Dz. U, z 2006 r., Nr 136, poz. 696 ze zm.) 
                                    Ustawa z dnia 30 padziernika 2002 r. o podatku lenym (Dz. U z 2002 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               
A.  MIEJSCE SKŁADANIA INFORMACJI

3. Nazwa i adres siedziby organu podatkowego                               Wójt Gminy wierklaniec 
                                                                                                           ul. Młyska 3 
                                                                                                           42-622 wierklaniec   

B. OBOWIZEK ZŁOENIA INFORMACJI
4. Okolicznoci powodujce złoenie informacji (zaznaczy właciwy kwadrat): 
              � 1. Informacja składana po raz pierwszy                                              � 2. Korekta uprzednio złoonej informacji 

C. PODMIOT ZOBOWIZANY DO ZŁOENIA INFORMACJI
5. Rodzaj własnoci, posiadania (zaznaczy właciwy kwadrat) 
� 1. właciciel        �  2. współwłaciciel       � 3. posiadacz samoistny   � 4. współposiadacz samoistny  �  5. uytkownik wieczysty 
� 6. współuytkownik wieczysty � 7. posiadacz zaleny (np. dzierawca, najemca) � 8. współposiadasz zaleny (np. dzierawca,    
                                                                                                                                                   najemca) 

D. DANE PODATNIKA
D.1. DANE IDENTYFIKACYJNE

6. Nazwisko, pierwsze imi, drugie imi

7. Numer NIP/REGON(dotyczy osób prowadzcych działalno
gospodarcz) 

8. Data urodzenia 

9. Imi ojca 10. Imi matki 11. Telefon 

D.2. ADRES ZAMIESZKANIA
 12. Kraj 13. Województwo 14. Powiat 

 15. Gmina 16. Ulica 17. Nr domu 18. Nr lokalu 

 19. Miejscowo 20. Kod pocztowy 21. Poczta 

D.3. ADRES DO KORESPONDENCJI (wypełnia si jeli jest inny ni adres zamieszkania) 
 22. Kraj 23. Województwo 24. Powiat 

 25. Gmina 26. Ulica 27. Nr domu 28. Nr lokalu 

 29. Miejscowo 30. Kod pocztowy 31. Poczta 

1.  Numer PESEL składajcego informacj
…………………………………………………………………. 

E. DANE O NIERUCHOMOCIACH I OBIEKTACH BUDOWLANYCH PODLEGAJCYCH OPODATKOWANIU LUB ZWOLNIENIU
E.1. POŁOENIE NIERUCHOMOCI
 32. Miejsce połoenia przedmiotów opodatkowania (adres) 

E.2. IDENTYFIKATORY GEODEZYJNE DZIAŁEK
33. Działki 

Karta mapy Nr działki Powierzchnia działki Ksiga Wieczysta Nazwa sdu 

     

     

     

     

     

     

2. Rok 
……………

……
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I. PODATEK OD NIERUCHOMOCI 
F. DANE DOTYCZCE PRZEDMIOTÓW OPODATKOWANIA (z wyjtkiem zwolnionych) 
F.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 oraz organizacje poytku    
             publicznego m² 

4.          pozostałe grunty (B, Ba, Bi,Bp,Bz ) m² 

F.2. POWIERZCHNIA UZYTKOWA 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.  Budynki mieszkalne  - ogółem m² 

 - od 1,40 do 2,20 m m² 
- powyej 2,20 m m² 

2. Czci budynków mieszkalnych zajte na prowadzenie działalnoci gospodarczej - ogółem m² 
 - od 1,40 do 2,20 m m² 

- powyej 2,20 m m² 
3. Czci budynków mieszkalnych zwizanych z udzielaniem wiadcze zdrowotnych w rozumieniu przepisów 
o działalnoci leczniczej, zajtych przez podmioty udzielajce tych wiadcze– ogółem  m² 
 - od 1,40 do 2,20 m m² 

- powyej 2,20 m m² 
4. Budynki gospodarcze: 
 - od 1,40 do 2,20 m m² 

- powyej 2,20 m m² 
5.Garae  
  a) garae w budynkach mieszkalnych 
 - od 1,40 do 2,20 m m² 
 - powyej 2,20 m m² 
 b) garae w budynkach gospodarczych 
 - od 1,40 do 2,20 m m² 

- powyej 2,20 m m² 
 c) garae wolnostojce 
 - od 1,40 do 2,20 m m² 

- powyej 2,20 m m² 
6. Pozostałe budynki – zajte na prowadzenie działalnoci gospodarczej – ogółem m² 
 - od 1,40 do 2,20 m m² 

- powyej 2,20 m m² 
7. Pozostałe budynki zwizane z udzielaniem wiadcze zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalnoci 
leczniczej, zajtych przez podmioty udzielajce tych wiadcze - ogółem 

m² 

  - od 1,40 do 2,20 m m² 
  - powyej 2,20 m m² 

8.Pozostałe budynki - zajte na prowadzenie działalnoci gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym 
materiałem siewnym - ogółem m² 
 - od 1,40 do 2,20 m m² 

- powyej 2,20 m m² 
 9. Pozostałe budynki, w tym zajte na prowadzenie odpłatnej statutowej działalnoci poytku publicznego m² 

 - od 1,40 do 2,20 m m² 
- powyej 2,20 m m² 

F.3. BUDOWLE – wg wartoci okrelonej w art. 4 ust. 1 pkt. 3 i ust 3-7 (warto naley zaokrgli do pełnych złotych) 
zł*** 

G. INFORMACJA O NIERUCHOMOCIACH ZWOLNIONYCH
 1.  budynki gospodarcze lub ich czci połoone na gruntach gospodarstw rolnych, słuce wyłcznie 

działalnoci rolniczej lub działów specjalnych produkcji rolnej m² 
 2. inne (poda rodzaj, powierzchni gruntów, budynków, budowli zwolnionych oraz przepis prawa, z którego 

wynika zwolnienie) m² 
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II. PODATEK ROLNY 
H. DANE DOTYCZCE UYTKÓW ROLNYCH (włcznie ze zwolnionymi) 
H.1. GRUNTY ORNE (R)
Klasa uytków 
rolnych  I II III IIIa IIIb IVa IVb V VI 

Powierzchnia w ha         

H.2. SADY (S-R,S-Ł,S-Ps)
Klasa uytków 
rolnych I II III IIIa IIIb IVa IVb V VI VIz 

Powierzchnia w ha          

H.3. UYTKI ZIELONE  ŁKI (Ł) 
Klasa uytków 
rolnych I II III IV V VI VIz 

Powierzchnia w ha        

H.4. UYTKI ZIELONE PASTWISKA (Ps)
Klasa uytków 
rolnych I II III IV V VI VIz 

Powierzchnia w ha       

H.5. GRUNTY ROLNE ZABUDOWANE (B-R, B-Ł, B-Ps )
Klasa uytków 
rolnych I II III IIIa IIIb IV IVa IVb V VI VIz 

Powierzchnia w ha           

H.6. GRUNTY ZADRZEWIONE I ZAKRZEWIONE (Lz-R, Lz-Ł, Lz-Ps ) 
Klasa uytków 
rolnych  I II III IIIa IIIb IV IVa IVb V VI VIz 

Powierzchnia w ha           

H.7. GRUNTY POD STAWAMI
1.  zarybione łososiem, troci głowacic, pali i pstrgiem ha 
2. zarybione innymi gatunkami ryb ni w poz. 1 ha 
3. niezarybione ha 

H.8. ROWY (W) ha 

H.9. NIEUYTKI (N) m2  

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

J. ULGI W PODATKU ROLNYM OD GRUNTÓW
1. z tytułu nabycia lub przejcia w zagospodarowanie gruntów 
2. inwestycje 

 3. inne 
III. PODATEK LENY (Ls ) 

K. POWIERZCHNIA LASU
 1. wynikajca z ewidencji gruntów i budynków ha 

2. zwolniona od podatku lenego w tym: 
a) lasy z drzewostanem do 40 lat ha 
b) inne (poda rodzaj, powierzchni gruntów zwolnionych oraz przepis 

prawa, z jakiego tytułu wystpuje zwolnienie ha 
3. podlegajca opodatkowaniu ha 

W tym: lasy ochronne oraz lasy wchodzce w skład rezerwatów przyrody i parków narodowych ha 
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L. OWIADCZENIE I PODPIS PODATNIKA/OSOBY REPREZENTUJCEJ PODATNIKA
Uprzedzony/a o odpowiedzialnoci karnej z art. 233 § 1 Kodeksu karnego owiadczam, e podane przeze mnie dane s zgodne z 
prawd. 

38. Imi 39. Nazwisko 

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

Ł. ADNOTACJE ORGANU PODATKOWEGO
42. Uwagi organu podatkowego 

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

* niepotrzebne skreli

UZASADNIENIE ZŁOENIA INFORMACJI / KOREKTY: 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………… 
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Załącznik nr 2
do uchwały nr XVI/117/2011

Rady Gminy Świerklaniec
z dnia 30 listopada 2011 r.

   Załcznik Nr 2 
   do Uchwały  Nr XVI/117/11 

                                 Rady Gminy wierklaniec 
                  z dnia 30 listopada 2011 r.

  
DN-1                            

DEKLARACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOCI 

                          

                                              na   

1.  Numer Identyfikacji Podatkowej składajcego deklaracj

…………………………………………………………………. 

Podstawa prawna:              Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. 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, z wyjtkiem osób fizycznych tworzcych  
                                              wspólnot mieszkaniow
Termin składania:              W terminie okrelonym w art. 6 ust.9 cytowanej ustawy o podatkach i opłatach lokalnych 

A. MIEJSCE SKŁADANIA DEKLARACJI
3. Nazwa i adres siedziby organu podatkowego                               Wójt Gminy wierklaniec
                                                                                                               ul. Młyska 3 
                                                                                                               42-622 wierklaniec

B. OBOWIZEK ZŁOENIA DEKLARACJI
Podatnik ma obowizek złoenia wraz z korekt deklaracji pisemnego uzasadnienia przyczyny korekty – art. 81 ustawy Ordynacja 
podatkowa 

4. Okolicznoci powodujce obowizek złoenia deklaracji (zaznaczy właciwy kwadrat):
 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 

C. PODMIOT ZOBOWIZANY DO ZŁOENIA DEKLARACJI
5. . Rodzaj własnoci, posiadania (zaznaczy właciwy kwadrat)
� 1. właciciel        �  2. współwłaciciel       � 3. posiadacz samoistny   � 4. współposiadacz samoistny  �  5. uytkownik wieczysty 
� 6. współuytkownik wieczysty � 7. posiadacz zaleny (np. dzierawca, najemca) � 8. współposiadasz zaleny (np. dzierawca,    
                                                                                                                                                   najemca) 

D. DANE SKŁADAJCEGO DEKLARACJ
                      *- dotyczy podatnika niebdcego osob fizyczn                    **- dotyczy podatnika bdcego osob fizyczn
D.1. DANE IDENTYFIKACYJNE

6. Rodzaj podatnika (zaznaczy właciwy kwadrat):
� 1. osoba fizyczna        � 2. osoba prawna       � 3. jednostka organizacyjna nie posiadajca osobowoci prawnej        
� 4. spółka nieposiadajca osobowoci prawnej         
7. Nazwa pełna*/Nazwisko, pierwsze imi, drugie imi**/ Numer telefonu kontaktowego

8. Identyfikator REGON 9. Symbol PKD lub EKD 10. Numer PESEL**

11. Nazwa skrócona*/imi ojca, imi matki, data urodzenia (Uwaga! Wykazuje si tylko wówczas, gdy osobie fizycznej nie 
nadano numeru PESEL)** 

D.2. ADRES SIEDZIBY*/ADRES ZAMIESZKANIA**
12. Kraj 13.Województwo 14. Powiat

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

18. Miejscowo 19. Kod pocztowy 20. Poczta

2. Rok 

…………………………. 
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E. DANE O NIERUCHOMOCIACH I OBIEKTACH BUDOWLANYCH PODLEGAJACYCH OPODATKOWANIU LUB ZWOLNIENIU
E.1. POŁOENIE NIERUCHOMOCI

21. Połoenie nieruchomoci (adres) 

E.2. IDENTYFIKATORY GEODEZYJNE DZIAŁEK, BUDYNKÓW, LOKALI
22. Działki

 Karta mapy Nr działki Powierzchnia działki Ksiga wieczysta Nazwa sdu 
      
      
      
      
      
      
      

23. Budynki

24. Lokale

F. DANE DOTYCZACE PRZEDMIOTÓW OPODATKOWANIA  (z wyjtkiem zwolnionych)
F.1. POWIERZCHNIA GRUNTÓW 

Podstawa opodatkowania 
w m² (ha)

Stawka podatku 
zł,gr

Kwota podatku 
zł, gr

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

25. 

m² 

26. 27. 

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

28. 
ha 

29. 30. 

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

31. 

m² 

32. 33. 

F.2. POWIERZCHNIA  UYTKOWA BUDYNKÓW LUB ICH CZCI (Uwaga! Wykazujemy z dokładnoci do 1 m²) 
Podstawa opodatkowania
 w m² 

Stawka podatku
zł, gr 

Kwota podatku
zł, gr 

1. Budynki mieszkalne – ogółem 34.
m² 

35. 36.

w tym 
kondygnacji o 
wysokoci: 

- od 1,40 do 2,20 m 37.
m² 

- powyej 2,20 m 38.
m² 

2. Zwizane z prowadzeniem działalnoci gospodarczej 
oraz od czci budynków mieszkalnych zajtych na 
prowadzenie działalnoci gospodarczej – ogółem: 

39.

m² 

40. 41.

w tym 
kondygnacji 
o 
wysokoci: 

- od 1,40 do 2,20 m 42.
m² 

- powyej 2,20 m 43.
m² 

3. Zajte na prowadzenie działalnoci gospodarczej w 
zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym –
ogółem: 

44.

m² 

45. 46.

w tym 
kondygnacji 
o 
wysokoci: 

- od 1,40 do 2,20 m 47.
m² 

- powyej 2,20 m 48.
m² 

4. zwizane z udzielaniem wiadcze zdrowotnych w 
rozumieniu przepisów o działalnoci leczniczej, 
zajtych przez podmioty udzielajce tych wiadcze – 
ogółem: 

49.
m² 

50. 51.

w tym 
kondygnacji 
o 
wysokoci: 

- od 1,40 do 2,20 m 52.
m² 

- powyej 2,20 m 53. 
m² 
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***Zgodnie z art. 63 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. – Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005r. 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. 

W przypadku niewpłacenia w obowizujcych terminach i ratach kwoty podatku z poz. 57 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 (t.j. Dz. U. z 2002r. Nr 110, poz. 968 ze zm.)  

Pouczenie! 
Niniejsza deklaracja stanowi podstaw do wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 czerwca 
1966r. o postpowaniu egzekucyjnym w administracji (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 229, poz. 1954 ze zm.). 

Nr rachunku bankowego:    Nr tel. 32/284-47-53, 284-47-57 
Urzd Gminy wierklaniec 
Bank Spółdzielczy wierklaniec 
74 8467 0001 0000 0026 2000 0002 

5. Budynki gospodarcze – ogółem: 59.
m² 

60. 61. 

w tym kondygnacji o 
wysokoci: 

- od 1,40 do 2,20 m 62.
m² 

- powyej 2,20 m 63.
m² 

6. Garae w budynkach mieszkalnych –ogółem : 64.
m² 

65. 66. 

w tym kondygnacji o 
wysokoci: 

- od 1,40 do 2,20 m 67.
m² 

- powyej 2,20 m 68.
m² 

7. Garae wolnostojce lub w budynkach 
gospodarczych–ogółem : 

69.
                                             m² 

70. 71.

w tym kondygnacji o 
wysokoci: 

- od 1,40 do 2,20 m 72.
                                             m²

- powyej 2,20 m 73.
                                             m² 

7. Pozostałe, w tym zajte na prowadzenie odpłatnej 
statutowej działalnoci poytku publicznego przez 
organizacje poytku publicznego – ogółem: 

74.

m² 

75. 76. 

w tym kondygnacji o 
wysokoci: 

- od 1,40 do 2,20 m 77.
m² 

- powyej 2,20 m 78.
m² 

F.3. BUDOWLE

Podstawa opodatkowania
w zł 

Stawka podatku
% 

Kwota podatku
zł, gr 

Budowle 79. 80. 81.

G. ŁCZNA KWOTA PODATKU

Kwota podatku***(w pełnych złotych)
(Suma kwot z kol. F) 

82.

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

83. Imi 84. Nazwisko

85. Data wypełnienia (dzie-miesic-rok) 86. Podpis (piecz) składajcego/osoby reprezentujcej 
składajcego 

I. ADNOTACJE ORGANU PODATKOWEGO

87. Uwagi organu podatkowego

88. Identyfikator przyjmujcego formularz 89. Data i podpis przyjmujcego formularz
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Załącznik nr 3
do uchwały nr XVI/117/2011

Rady Gminy Świerklaniec
z dnia 30 listopada 2011 r.

1. Numer Identyfikacji Podatkowej podatnika                                         Załcznik Nr 3 
                                        do Uchwały Nr XVI/117/11 
                     Rady Gminy wierklaniec 
                               z dnia 30 listopada 2011 r.      

DR-1          

 DEKLARACJA NA PODATEK ROLNY 
                 Rok 

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Tekst jedn. Dz.U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969 ze zm.) 
Składajcy: Formularz przeznaczony dla osób prawnych, jednostek organizacyjnych oraz spółek nieposiadajcych osobowoci prawnej bdcych 

włacicielami gruntów, posiadaczami samoistnymi gruntów, uytkownikami wieczystymi gruntów, posiadaczami gruntów 
stanowicych własno Skarbu Pastwa lub jednostki samorzdu terytorialnego oraz dla osób fizycznych bdcych 
współwłacicielami lub współposiadaczami z osobami prawnymi lub z jednostkami organizacyjnymi, w tym spółkami, 
nieposiadajcymi osobowoci prawnej. 

Termin składania: w terminie okrelonym w art. 6a ust. 8 cytowanej ustawy o podatku rolnym 

Miejsce składania: Organ podatkowy właciwy ze wzgldu na miejsce połoenia nieruchomoci. 

A11. MIEJSCE SKŁADANIA DEKLARACJI 
2. Nazwa i adres siedziby organu podatkowego 
       Wójt Gminy wierklaniec 
      ul. Młyska 3   42-622 wierklaniec                                                   tel. (032) 284-48-52; 284-48-57   

B22. OBOWIZEK ZŁOENIA DEKLARACJI

 3. Okolicznoci powodujce obowizek złoenia deklaracji (zaznaczy właciwy kwadrat):
       Podatnik ma obowizek złoenia wraz z korekt deklaracji pisemnego uzasadnienia przyczyny korekty - art.81 ustawy Ordynacja podatkowa. 

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

C33. PODMIOT ZOBOWIZANY DO ZŁOENIA DEKLARACJI 
 4. Rodzaj podmiotu (zaznaczy właciwy kwadrat): 

1. właciciel, uytkownik lub posiadacz 2. współwłaciciel, współuytkownik lub współposiadacz 
D44. DANE PODATNIKA

* - dotyczy podatnika niebdcego osob fizyczn     ** - dotyczy podatnika bdcego osob fizyczn

E.55. DANE IDENTYFIKACYJNE  
 5. Rodzaj podatnika (zaznaczy właciwy kwadrat): 

1. osoba fizyczna  2. osoba prawna  3. jednostka organizacyjna, w tym spółka, nieposiadajca osobowoci prawnej 
 6. Miejsce/a (adres/y) połoenia przedmiotów opodatkowania oraz numery i  identyfikator/y działek, budynków, 

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 ** 

9. Nazwa skrócona * / Pierwsze imi, drugie imi ** 

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

Pola  15, 16 wypełnia osoba fizyczna w przypadku, gdy numer PESEL nie został nadany. 
13. Data urodzenia (dzie - miesic - rok) ** 14. Imi ojca 15. Imi matki   

F.66. ADRES SIEDZIBY * / ADRES ZAMIESZKANIA ** 
 16. Kraj 17. Województwo 18. Powiat  

 19. Gmina 20. Ulica 21. Nr domu 22. Nr lokalu  

 23. Miejscowo 24. Kod 
pocztowy 

25. Poczta 

G77. DANE DOTYCZCE UYTKÓW ROLNYCH STANOWICYCH GOSPODARSTWO 
ROLNE- NIEPODLEGAJCYCH ZWOLNIENIU3) 

H.88. GRUNTY ORNE (R) 

Klasa Powierzchnia w ha   Przelicznik Powierzchnia w ha przeliczeniowych 1) 

a b c
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L.1212. GRUNTY ROLNE ZABUDOWANE - na gruntach ornych, łkach i pastwiskach 
- grunty orneI 

70.   

,                                   
     1,95 (R)
     1,75 (Ł,Ps) 

71.   

,                                   

II 
72.  

,                                   
     1,80 (R)
     1,45 (Ł,Ps) 

73.  

,                                   
III
IIIa 

74.  

,                                   
     1,25 (Ł,Ps)
     1,65 (R) 

75.  

,                                   

IIIb 
76.  

,                                        1,35 (R) 
77.  

,                                   
IV
IVa 

78.  

,                                   
     0,75 (Ł,Ps)
     1,10 (R) 

79.  

,                                   

IVb 
80.  

,                                        0,80 (R) 
81.  

,                                   

M.713. ROWY (W) - na gruntach ornych, łkach i pastwiskach 

I 
82.  

,                                   
     1,95 (R)
     1,75 (Ł,Ps) 

83.  

,                                   

II 
84.  

,                                   
     1,80 (R)
     1,45 (Ł,Ps) 

85.  

,                                   
III
IIIa 

86.  

,                                   
     1,25 (Ł,Ps)
     1,65 (R) 

87.  

,                                   

IIIb 
88.  

,                                        1,35 (R) 
89.  

,                                   
IV
IVa 

90.  

,                                   
     0,75 (Ł,Ps)
     1,10 (R) 

91.  

,                                   

IVb 
92.  

,                                        0,80 (R) 
93.  

,                                   
N.814. UYTKI ROLNE (ROWY, GRUNTY POD STAWAMI NIEZARYBIONYMI) BEZ 

OZNACZENIA KLASY GLEBOZNAWCZEJ
94. Powierzchnia w ha fiz. 
                                                                                                                                                                                                                                      , 

O.915. GRUNTY POD STAWAMI ZARYBIONYMI - łososiem, troci, głowacic, pali i pstrgiem 

Powierzchnia w ha 1)  Przelicznik Powierzchnia w ha przeliczeniowych 1) 

1,0 
95.  

,                           

P.1016. GRUNTY POD STAWAMI ZARYBIONYMI - inne gatunki ryb 

96.                                                                ,                           0,20 97.                                                    

,                           
Q1117. POWIERZCHNIA UYTKÓW ROLNYCH WYKAZANYCH W ZAŁCZNIKU ZR-1 (dane o zwolnieniach             

i ulgach w podatku rolnym) 
98. Powierzchnia w ha fiz. 

       , 
                   

                

R1218. ŁCZNA POWIERZCHNIA UYTKÓW ROLNYCH STANOWICYCH GOSPODARSTWO 
ROLNE3)

99. Powierzchnia w ha (suma z czci od E.1 do E.11 kol.a) 100. Powierzchnia w ha przeliczeniowych (suma z czci od E.1 do E.10 
kol.c) 

 S1319. KWOTA PODATKU OD GOSPODARSTW ROLNYCH3) 

Łcznie powierzchnia w ha przeliczeniowych 

Naley wpisa powierzchni z poz.101. 
101.                        ,                           

Stawka podatku   102.  

Kwota podatku ( poda z dokłdnoci do 1 gr) 103.  
zł

 T1420. DANE DOTYCZCE UYTKÓW ROLNYCH NIESTANOWICYCH GOSPODARSTW 
ROLNYCH NIEPODLEGAJCYCH ZWOLNIENIU4) 

104. Powierzchnia w ha  

,                        

105. Stawka podatku z 
ha 

106. Kwota podatku ( poda z dokładnoci do 1 gr) 

zł
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***) Pouczenie 
Niniejsza deklaracja stanowi podstaw do wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie z 
przepisami ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postpowaniu egzekucyjnym w 
administracji (Dz.U. z 2002 r. Nr 110, poz.968 z pón. zm.). 
*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.  
1)

 Naley poda z dokładnoci do czterech miejsc po przecinku. 
2)

 Niepotrzebne skreli. 
3)

 Za gospodarstwo rolne uwaa si obszar gruntów, sklasyfikowanych w ewidencji gruntów i budynków jako uytki rolne lub jako grunty 
zadrzewione i zakrzewione na uytkach rolnych, z wyjtkiem gruntów zajtych na prowadzenie działalnoci gospodarczej innej ni działalno
rolnicza , o łcznej powierzchni przekraczajcej 1 ha lub 1 ha przeliczeniowy, stanowicych własno lub znajdujcych si w posiadaniu osoby 
fizycznej, osoby prawnej albo jednostki organizacyjnej, w tym spółki, nieposiadajcej osobowoci prawnej. 
4) Wypełni w przypadku gruntów nie wchodzcych w skład gospodarstwa rolnego. 

Nr rachunku bankowego: 
Urzd Gminy wierklaniec 
Bank Spółdzielczy wierklaniec 
74 8467 0001 0000 0026 2000 0002 
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Załącznik nr 4
do uchwały nr XVI/117/2011

Rady Gminy Świerklaniec
z dnia 30 listopada 2011 r.

            Załcznik Nr 4 
  do Uchwały  Nr XVI/117/11 
                                Gminy wierklaniec 
   z dnia 30 listopada 2011 r.

  
DL-1 
   

DEKLARACJA NA PODATEK LENY 

    na 

                                        

Podstawa prawna:              Ustawa z dnia 30 padziernika 2002r. o podatku lenym (Dz. U. Nr 200, poz. 1682 ze zm.) 
Składajcy:                          Formularz przeznaczony dla osób prawnych, jednostek organizacyjnych oraz spółek nieposiadajcych osobowoci prawnej 
                                              bdcych włacicielami lasów, posiadaczami samoistnymi lasów, uytkownikami wieczystymi lasów, posiadaczami  
                                              lasów  stanowicych własno Skarbu Pastwa lub jednostki samorzdu terytorialnego oraz dla osób fizycznych bdcych 
                                              współwłacicielami lub współposiadaczami z osobami prawnymi lub z jednostkami organizacyjnymi, w tym spółkami  
                                              nieposiadajcymi osobowoci  prawnej. 
Termin składania:               W terminie okrelonym w art. 6 ust. 5 cytowanej ustawy o podatku lenym.  

A. MIEJSCE SKŁADANIA DEKLARACJI
3. Nazwa i adres siedziby organu podatkowego                               Wójt Gminy wierklaniec
                                                                                                                ul. Młyska 3 
                                                                                                               42-622 wierklaniec

B. OBOWIZEK ZŁOENIA DEKLARACJI
Podatnik ma obowizek złoenia wraz z korekt deklaracji pisemnego uzasadnienia przyczyny korekty – art. 81 ustawy Ordynacja podatkowa 

4. Okolicznoci powodujce obowizek złoenia deklaracji (zaznaczy właciwy kwadrat):
 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 

C. PODMIOT ZOBOWIZANY DO ZŁOENIA DEKLARACJI
5. . Rodzaj własnoci, posiadania (zaznaczy właciwy kwadrat)
� 1. właciciel        �  2. współwłaciciel       � 3. posiadacz samoistny   � 4. współposiadacz samoistny  �  5. uytkownik wieczysty 
� 6. współuytkownik wieczysty � 7. posiadacz zaleny (np. dzierawca, najemca) � 8. współposiadasz zaleny (np. dzierawca,    
                                                                                                                                                   najemca) 

D. DANE SKŁADAJCEGO DEKLARACJ
                      *- dotyczy podatnika niebdcego osob fizyczn                    **- dotyczy podatnika bdcego osob fizyczn
D.1. DANE IDENTYFIKACYJNE

6. Rodzaj podatnika (zaznaczy właciwy kwadrat):
� 1. osoba fizyczna        � 2. osoba prawna       � 3. jednostka organizacyjna nie posiadajca osobowoci prawnej        
� 4. spółka nieposiadajca osobowoci prawnej         
7. Nazwa pełna*/Nazwisko, pierwsze imi, drugie imi**

8. Identyfikator REGON 9. Symbol PKD lub EKD 10. Numer PESEL**

11. Nazwa skrócona*/imi ojca, imi matki, data urodzenia (Uwaga! Wykazuje si tylko wówczas, gdy osobie fizycznej nie nadano 
numeru PESEL)** 

D.2. ADRES SIEDZIBY*/ADRES ZAMIESZKANIA**
12. Kraj 13.Województwo 14. Powiat

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

18. Miejscowo 19. Kod pocztowy 20. Poczta

*, - niepotrzebne skreli

1.  Numer Identyfikacji Podatkowej składajcego deklaracj

…………………………………………………………………. 

2. Rok 

……………………………
…
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F. DANE O NIERUCHOMOCIACH LENYCH PODLEGAJCYCH OPODATKOWANIU LUB ZWOLNIENIU

D.1. POŁOENIE NIERUCHOMOCI

21. Połoenie nieruchomoci (adres)

D.2. IDENTYFIKATORY GEODEZYJNE DZIAŁEK

Karta mapy Nr działki Powierzchnia działki Ksiga wieczysta Nazwa sdu 

E. DANE DOTYCZCE LASÓW NIEPODLEGAJCYCH ZWOLNIENIU 

Rodzaj gruntów lenych Powierzchnia w ha¹  Stawka podatku Kwota podatku 

1. Lasy 22. 
                                                     , 

23. 
                                       zł       gr 

24. 
                                                 zł        gr 

2. Lasy ochronne 25. 
                                                     , 

26. 
                                       zł       gr 

27. 
                                                 zł        gr 

 3. Lasy wchodzce w skład  
    rezerwatów przyrody 

28. 
                                                     , 

29. 
                                       zł       gr 

30. 
                                                 zł        gr 

 3. Lasy wchodzce w skład  
     parków narodowych 

31. 
                                                     , 

32. 
                                       zł       gr 

33. 
                                                 zł        gr 

F. ŁCZNA KWOTA PODATKU 

 Kwota podatku (w pełnych złotych)  34. 
                                                            zł 

G. INFORMACJA O PRZEDMIOTACH ZWOLNIONYCH (poda powierzchni zwolnionego lasu oraz przepis prawa, z jakiego tytułu wystpuje        
      zwolnienie 

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

35. Imi 36. Nazwisko

37. Data wypełnienia (dzie-miesic-rok) 38. Podpis (piecz) składajcego/osoby reprezentujcej 
składajcego 

I. ADNOTACJE ORGANU PODATKOWEGO

39. Uwagi organu podatkowego

40. Identyfikator przyjmujcego formularz 41. Data i podpis przyjmujcego formularz

 Pouczenie 
Niniejsza deklaracja stanowi podstaw do wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 
czerwca 1966r. o postpowaniu egzekucyjnym w administracji (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 229, poz. 1954 ze zm.). 

*Zgodnie z art.63 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. – Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. u. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) podstawa 
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 450 groszy pomija si, a kocówki kwot 
wynoszce 50 i wicej groszy  podwysza si do pełnych złotych. 

¹Naley poda z dokładnoci do czterech miejsc po przecinku 
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Załącznik nr 5
do uchwały nr XVI/117/2011

Rady Gminy Świerklaniec
z dnia 30 listopada 2011 r.

   Załcznik Nr 5 
   do Uchwały  Nr XVI/117/11 

                                                               Rady Gminy wierklaniec 
                  z dnia 30 listopada 2011 r.

ZDN-1A 

DANE O ZWOLNIENIACH PODATKOWYCH  
W PODATKU OD NIERUCHOMOCI

A. PRZEZNACZENIE FORMULARZA

 2. Niniejszy formularz stanowi załcznik do (zaznaczy właciwy kwadrat): 

                           1. deklaracji DN-1                                       2. informacji

B. DANE PODATNIKA
*dotyczy podatnika niebdcego osob fizyczn                        **dotyczy podatnika bdcego osob fizyczn

B.1. DANE IDENTYFIKACYJNE

 3. Rodzaj podatnika (zaznaczy właciwy kwadrat): 
 1. osoba fizyczna                   2. osoba prawna              3. jednostka organizacyjna nieposiadajca 
osobowoci prawnej                           4. spółka nieposiadajca osobowoci prawnej 

 4. Nazwa (piecz firmowa podatnika*)/Nazwisko, pierwsze imi, drugie imi** 

 5. Identyfikator REGON 6. Symbol PKD lub EKD 7. Numer NIP**(dotyczy osób 
prowadzcych. działalno gosp.)

C. DANE DOTYCZCE ZWOLNIE PODATKOWYCH WYNIKAJCYCH Z USTAWY 

Tytuł prawny zwolnienia 
Grunty 

powierzchnia w 
m² 

Budynki lub ich 
czci                           

powierzchnia w 
m² 

Budowle                       
warto w zł 

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 jest obowizany do jej udostpniania  
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 1435 mm

8. 9. 10. 

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 którym stała si ostateczna decyzja 
lub weszło w ycie rozporzdzenie, wyraajce zgod na likwidacj
linii lub ich odcinków, wydane w trybie przewidzianym w 
przepisach o transporcie kolejowym – z wyjtkiem zajtych na 
działalno, o której mowa w przepisach o transporcie kolejowym

11. 12. 13. 

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 

14. 15. 16. 

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 

17. 18. 19. 

Art. 7 ust. 1 pkt. 6 – grunty i budynki wpisane indywidualnie do 
rejestru zabytków, pod warunkiem ich utrzymania i konserwacji, 
zgodnie z przepisami o ochronie zabytków, z wyjtkiem czci  
zajtych na prowadzenie działalnoci gospodarczej 

20. 21. 22. 

1.  Numer PESEL podatnika 

…………………………………………………………………. 
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Tytuł prawny zwolnienia Grunty 
powierzchnia w m² 

Budynki lub ich 
czci                            

powierzchnia w 
m² 

Budowle                       
warto w zł 

Art. 7 ust.1 pkt. 7 – grunty i budynki we władaniu muzeów 
rejestrowanych 

23. 24. 25. 

Art. 7 ust. 1 pkt. 8 – grunty połoone na obszarach objtych cisł, 
czynn lub krajobrazow, a take budynki i budowle trwale 
zwizane z gruntem, słuce bezporednio osiganiu celów z 
zakresu ochrony przyrody – w parkach narodowych oraz 
rezerwatach przyrody 

26. 27. 28. 

Art. 7 ust. 1 pkt. 8a – bdce własnoci Skarbu Pastwa: grunty 
pokryte wodami jezior o cigłym dopływie lub odpływie wód 
powierzchniowych oraz grunty zajte pod sztuczne zbiorniki wodne 

29. 30. 31. 

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

32. 33. 34. 

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

35. 36. 37. 

Art. 7 ust. 1 pkt. 11 – grunty stanowice działki przyzagrodowe 
członków rolniczych spółdzielni produkcyjnych, którzy spełniaj
jeden z warunków: 
a) osignli wiek emerytalny, 
b) s inwalidami zaliczonymi do I albo II grupy, 
c) s niepełnosprawni o znacznym lub umiarkowanym stopniu 
niepełnosprawnoci, 
d) s osobami całkowicie niezdolnymi do pracy w gospodarstwie 
rolnym albo niezdolnymi do samodzielnej egzystencji 

38. 39. 40. 

Art. 7 ust. 1 pkt. 12 – budynki połoone na terenie rodzinnych 
ogrodów działkowych, nieprzekraczajce norm powierzchni 
ustalonych w przepisach Prawa budowlanego dla altan i obiektów 
gospodarczych, z wyjtkiem zajtych na działalno gospodarcz

41. 42. 43. 

Art. 7 ust. 1 pkt. 13 – budynki i budowle nowo wybudowane bd
zmodernizowane, oddane do uytkowania, wykorzystywane przez 
grup producentów rolnych na działalno statutow, po 
uzyskaniu wpisu do rejestru grup – w okresie 5 lat od dnia 
uzyskania wpisu do rejestru 

44. 45. 46. 

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

47. 48. 49. 

Art. 7 ust. 2 pkt. 1 -  uczelnie, zwolnienie nie dotyczy przedmiotów 
opodatkowania zajtych na działalno gospodarcz

50. 51. 52. 

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  

53. 54. 55. 

Art. 7 ust. 2 pkt. 3 – placówki naukowe PAN: zwolnienie nie dotyczy 
przedmiotów opodatkowania zajtych na działalno gospodarcz

56. 57. 58. 

Art. 7 ust. 2 pkt. 4 – prowadzcy zakład 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 

59. 60. 61. 

Art. 7 ust. 2 pkt. 5 – jednostki badawczo-rozwojowe, z wyjtkiem 
przedmiotów opodatkowania zajtych na działalno gospodarcz

62. 63. 64. 

Art. 7 ust. 2 pkt. 5a – przedsibiorcy o statusie centrum badawczo-
rozwojowego uzyskanych na zasadach okrelonych w ustawie z 
dnia 29 lipca 2005r. o niektórych formach wspierania działalnoci 
innowacyjnej (Dz. U. Nr 179, poz. 1484) w odniesieniu do 
przedmiotów opodatkowania zajtych na cele prowadzonych bada
i prac rozwojowych 

65. 66. 67. 

Art. 7 ust. 2 poz. 6 – Polski Zwizek Działkowców , z wyjtkiem 
przedmiotów opodatkowania zajtych na działalno gospodarcz

68. 69. 70. 

Art. 1b ust. 1 ulgi i zwolnienia podatkowe w zakresie podatków i 
opłat lokalnych przyznane kociołom i zwizkom wyznaniowym 

71. 72. 73. 
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D. DANE DOTYCZCE ZWOLNIE PODATKOWYCH WYNIKAJCYCH Z UCHWAŁY RADY GMINY 
WIERKLANIEC 
               Tytuł prawny zwolnienia 

§ 1 pkt. 1 –
grunty, budynki 
lub ich czci 
oraz budowle 
wykorzystywane 
na wykonywanie 
zada
statutowych 
prowadzonych 
 niezawodowo  
w zakresie 
ochrony 
przeciwpoarowej 

§ 1 pkt. 2 –
grunty, budynki 
lub ich czci 
oraz budowle 
wykorzystywane 
do zbiorowego 
odprowadzania 
cieków 

§ 1 pkt. 3 –
budowle 
wykorzystywane 
do zbiorowego 
zaopatrzenia  
ludnoci w wod
o rednicy 
rurocigu do 350 
mm 

§ 1 pkt. 4 –
grunty 
zakwalifikowane 
w ewidencji 
gruntów 
 i budynków jako 
drogi za 
wyjtkiem 
zwizanych  
z prowadzeniem 
działalnoci 
gospodarczej 

§ 1 pkt. 5 –
grunty, budynki 
lub ich czci 
oraz budowle 
wykorzystywane 
do działalnoci 
zwizanej  z 
zaspakajaniem 
zbiorowych 
potrzeb 
wspólnoty 
samorzdowej 
pozostajcych  
w zakresie 
działania  gminy 
o ile nie s we 
władaniu osób 
fizycznych, 
prawnych lub 
jednostek nie 
majcych 
osobowoci 
prawnej, o 
których mowa w 
art.3 ust.1 pkt 3  
 i 4 ustawy  
 o podatkach i 
opłatach 
lokalnych  

§ 1 pkt. 6 –
grunty, budynki 
lub ich czci 
oraz budowle 
uytkowane 
wyłcznie na nie 
komercyjne cele: 
kulturalne, 
krzewienia 
kultury fizycznej 
i sportu, pomocy 
społecznej  

1. budowle 
74.
                         
                        zł 

75.

                        zł 

76.

                       zł 

77.

                        zł 

78.

                       zł 

79.

                       zł 

2. budynki pozostałe 
80.

                        m² 

81.

                        m² 

82.

                        m² 

83.

                        m² 

84.

                        m² 

85.

                        m² 

3. garae  wolnostojce 
86.

                        m² 

87.

                        m² 

88.

                        m²

89.

                        m²

90.

                        m²

91.

                        m²

4. grunty pozostałe 
92.

                        m²  

93.

                        m²

94.

                        m²

95.

                        m²

96.

                        m² 

97.

                        m²

5.  droga 
98.

  
                         m²

99.

                        m²

100.

                        m²

101.

                        m²

102.

                        m²

103.

                        m²
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Załącznik nr 6
do uchwały nr XVI/117/2011

Rady Gminy Świerklaniec
z dnia 30 listopada 2011 r.

ZR-1     
                                                           Załcznik Nr 6 
                                                           do Uchwały Nr  XVI/117/11  
                         Rady Gminy wierklaniec                                       
                                                           z dnia 30 listopada 2011 r.      

DANE O ZWOLNIENIACH I ULGACH PODATKOWYCH 
W PODATKU ROLNYM – OSOBY PRAWNE 

A. PRZEZNACZENIE FORMULARZA 
 1. Niniejszy formularz stanowi załcznik do:

1. deklaracji DR-1   

B. DANE PODATNIKA
* - dotyczy podatnika niebdcego osob fizyczn     ** - dotyczy podatnika bdcego osob fizyczn

B.1. DANE IDENTYFIKACYJNE  
 2. Rodzaj podatnika (zaznaczy właciwy kwadrat):

1. osoba fizyczna   2. osoba prawna           3. jednostka organizacyjna, w tym spółka, nieposiadajca osobowoci pr awnej
 3. Nazwa pełna * / Nazwisko i imi **(wymieni włacicieli, uytkowników i posiadaczy zgodnie ze złoon informacj) 

C. DANE DOTYCZCE ZWOLNIE I ULG PODATKOWYCH WYNIKAJCYCH Z USTAWY LUB 
UCHWAŁY RADY GMINY 

Tytuł prawny zwolnienia Powierzchnia w ha 
fizycznych 1)

Art.12 ust.1 pkt 1 - uytki rolne klasy V 






4.
, 
   

a.                       ,  
  
b.                      ,

Art.12 ust.1 pkt 1 - grunty zadrzewione i zakrzewione ustanowione na uytkach rolnych 5.
, 

Art.12 ust.1 pkt 2 - grunty połoone w pasie drogi granicznej 6.
, 

Art.12 ust.1 pkt 3 - grunty orne, łki i pastwiska objte melioracj - w roku, w którym uprawy zostały zniszczone 
wskutek robót drenarskich 

7.
, 

Art.12 ust.1 pkt 4 - grunty przeznaczone na utworzenie nowego gospodarstwa rolnego lub powikszenie ju
istniejcego do powierzchni nieprzekraczajcej 100 ha 

8.
, 

W przypadku korzystania z ulgi, po upływie okresu zwolnienia (zaznaczy właciwy 
kwadrat) 

9. Ulga

 75%   50%
Art.12 ust.1 pkt 5 - grunty gospodarstw rolnych powstałe z zagospodarowania nieuytków 10.

, 

W przypadku korzystania z ulgi, po upływie okresu zwolnienia (zaznaczy właciwy 
kwadrat) 

11. Ulga

 75%   50%
Art.12 ust.1 pkt 6 - grunty gospodarstw rolnych otrzymane w drodze wymiany lub scalenia 12.

, 

W przypadku korzystania z ulgi, po upływie okresu zwolnienia (zaznaczy właciwy 
kwadrat) 

13. Ulga

 75%    50%
Art.12 ust.1 pkt 7 - grunty gospodarstw rolnych, na których zaprzestano produkcji rolnej 14.

, 

Art.12 ust.1 pkt 8 - uytki ekologiczne 15.
, 

Art.12 ust.1 pkt 9 - grunty zajte przez zbiorniki wody słuce do zaopatrzenia ludnoci w wod 16.
, 

Art.12 ust.1 pkt 10 - grunty pod wałami przeciwpowodziowymi i grunty połoone w midzywalach 17.
, 
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Art.12 ust.1 pkt 11 - grunty wpisane do rejestru zabytków 18.
, 

Art.12 ust.1 pkt 12 - grunty stanowice działki przyzagrodowe członków rolniczych spółdzielni produkcyjnych 19.
, 

Art.12 ust.2 pkt 1 - uczelnie 20.
, 

Art.12 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 
gruntów 

21.
, 

Art.12 ust.2 pkt 3 - placówki naukowe Polskiej Akademii Nauk 22.
, 

Art.12 ust.2 pkt 4 - prowadzcy zakłady pracy chronionej lub zakłady aktywnoci zawodowej w zakresie gruntów 
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 gruntów znajdujcych si w posiadaniu zalenym podmiotów niebdcych prowadzcymi zakłady pracy 
chronionej lub zakłady aktywnoci zawodowej 

23. 

, 

Art.12 ust.2 pkt 5 - jednostki badawczo-rozwojowe 24.
, 

Art.12 ust.2 pkt 5a - przedsibiorcy o statusie centrum badawczo-rozwojowego uzyskanym na zasadach okrelonych 
w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o niektórych formach wspierania działalnoci innowacyjnej (Dz.U. Nr 179, poz.1484), 
w zakresie przedmiotów opodatkowania zajtych na cele prowadzonych bada i prac rozwojowych 

25.
, 

Art.12 ust.2 pkt 6 - Polski Zwizek Działkowców z tytułu uytkowania i uytkowania wieczystego gruntu rodzinnych 
ogrodów działkowych 

26.
, 

D. DANE DOTYCZCE ULG PODATKOWYCH WYNIKAJCYCH Z USTAWY  

Tytuł prawny ulgi 

Art.13 ust.1 - ulga inwestycyjna 
 27.     tak      nie

Art.13a ust.1 i 2 - ulga dla ołnierzy odbywajcych zasadnicz słub wojskow lub długotrwałe przeszkolenie 
wojskowe, osób spełniajcych zastpczo obowizek słuby wojskowej w formie skoszarowanej i prowadzcych te 
gospodarstwa bezporednio przed powołaniem do słuby oraz członków rodzin tych osób (zaznaczy właciwy kwadrat)

   28. Ulga

         60%     40%

Art.13b ust.1 - ulga dla gruntów połoonych na terenach podgórskich i górskich (zaznaczy właciwy kwadrat)    29. Ulga

        60%     30%
Art.13b ust.1 - ulga z tytułu wystpienia klski ywiołowej 

30.      tak     nie

1) Naley poda z dokładnoci do czterech miejsc po przecinku.



odpis (piecz) składajcego / osoby reprezentujcej składajcego
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5397

UCHWAŁA NR XIII/97/2011 
RADY GMINY WILKOWICE

z dnia 30 listopada 2011 r.

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości, budynków, 
budowli i gruntów oraz zwolnień na rok podatkowy 2012.

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 8, art. 40 ust 1, 
art. 41ust 1 art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym /t.j. Dz.U. z 2001r. Nr 142 
poz. 1591 z późn. zm./ oraz art. 5 ust 1 i art. 7 ust 
3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach 
i opłatach lokalnych /t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 95, 
poz. 613 z późn. zm./ oraz Obwieszczenia Ministra 
Finansów z dnia 19 października 2011 r. w spra-
wie górnych granic stawek kwotowych podatków 
i opłat lokalnych w 2012 roku /M.P.Nr 95 poz.961 
z 2011r./ Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Stawki roczne podatku od nieruchomości 
dla podmiotów określonych w art. 3 ustawy o po-
datkach i opłatach lokalnych wynoszą:

1) od budynków mieszkalnych lub ich części od 
1 m2 pow. użytkowej - 0,67 zł,

2) od budynków lub ich części związanych 
z prowadzeniem działalności gospodarczej innej niż 
rolnicza lub leśna oraz od budynków mieszkalnych 
lub ich części zajętych na prowadzenie działalności 
gospodarczej od 1 m2 pow. użytkowej - 21,05 zł,

3) od budynków lub ich części związanych 
z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumie-
niu przepisów o działalnośći leczniczej, zajętych 
przez podmioty udzielające tych świadczeń od 1 m2 
pow. użytkowej - 4,45 zł,

4) od budynków lub ich części zajętych na 
prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie 
obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym od
1 m2 pow. użytkowej - 10,24 zł,

5) od pozostałych budynków lub ich części :
a) wykorzystywanych na cele rekreacyjno - wy-

poczynkowe od 1 m 2 pow. użytkowej - 7,36 zł,
b) zajętych na pomieszczenia gospodarcze, 

chów drobnego inwentarza od 1 m2 pow. użytkowej 
- 5,72 zł, 

c) zajętych na garaże wolnostojące, przybudo-
wane do budynków mieszkalnych lub znajdujące 
się w budynkach innych niż mieszkalne trwale 
związanych z gruntem od 1 m2 pow. użytkowej 
- 5,72 zł,

d) zajętych na prowadzenie odpłatnej statu-
towej działalności pożytku publicznego przez 
organizacje pożytku publicznego od 1 m2 pow. 
użytkowej - 7,36 zł,

e) zajętych lub użytkowanych na inne cele niż 
wymienione w pkt od 1 do 5 od 1 m2 pow. użytko-
wej - 7,36 zł,

6) od budowli – na podstawie art.4 ust 1 pkt 3 i 
ust 3-7ustawy o podatkach i opłatach lokalnych,

a) od budowli służących zbiorowemu odpro-
wadzaniu ścieków - 1,37% ich wartości,

b) od pozostałych budowli - 2 % ich wartości,
7) od gruntów związanych z prowadzeniem 

działalności gospodarczej bez względu na sposób 
zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków
od 1 m2 pow. - 0,80 zł,

8) od gruntów pod jeziorami, zajętych na zbior-
niki wodne, retencyjne lub elektrowni wodnych od 
1 ha pow. - 4,33 zł,

9) gruntów zajętych na prowadzenie odpłatnej 
statutowej działalności pożytku publicznego przez 
organizacje pożytku publicznego od 1 m2 pow. 
- 0,43 zł,

10) od pozostałych gruntów, od 1 m2 pow. - 
0,37 zł,

§ 2. Zwalnia się od podatku od nieruchomości:
1. budynki lub ich części, budowle, grunty wy-

korzystywane na działalność statutową polegającą 
na świadczeniu zadań związanych z niezawodową 
ochroną przeciwpożarową za wyjątkiem związa-
nych z prowadzeniem dzialalności gospodarczej 
w rozumieniu art 1a ust. 1 pkt 3 ustawy o podat-
kach i opłatach lokalnych 

2. grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów
jako drogi oznaczone symbolem „dr”,

3. grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów
jako tereny kolejowe oznaczone symbolem „Tk”,

§ 3. 1. Podatek od nieruchomości, płatny jest 
u inkasenta lub na konto Urzędu Gminy w Wil-
kowicach, w Banku Spółdzielczym Bystra Nr 66 
8133 0003 0000 0244 2000 0053 w czterech ratach 
w terminie do: 15 marca, 15 maja, 15 września, 
15 listopada roku podatkowego, przez osoby fi-
zyczne.

2. Osoby prawne oraz państwowe jednostki 
organizacyjne nie mające osobowości prawnej 
są zobowiązane wpłacać obliczony w deklaracji 
podatek od nieruchomości – bez wezwania orga-
nu – na rachunek Urzędu Gminy w Wilkowicach, 
za poszczególne miesiące, w terminie do 15 dnia 
każdego miesiąca.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi 
Gminy Wilkowice.
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§ 5. Traci moc uchwała Nr XLVII/472/2010 Rady 
Gminy Wilkowice z dnia 9 listopada 2010 roku 
w sprawie: określenia wysokości stawek podatku 
od nieruchomości, budynków, budowli i gruntów, 
oraz zwolnień na rok podatkowy 2010 oraz uchwa-
ła Nr III/15/2010 Rady Gminy Wilkowice z dnia 30 
grudnia 2010 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLVII/
472/2010 Rady Gminy Wilkowice z dnia 9 listopada 
2010 roku w sprawie: określenia wysokości stawek 
podatku od nieruchomości, budynków, budowli 

Poz. 5397, 5398

i gruntów, oraz zwolnień na rok podatkowy 2010.

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

2. Uchwała podlega wywieszeniu na tablicy ogło-
szeń w Urzędzie Gminy w Wilkowicach.

Przewodniczący Rady  
Bartosz Olma

5398

UCHWAŁA NR XIII/98/2011 
RADY GMINY WILKOWICE

z dnia 30 listopada 2011 r.

w sprawie wysokości dziennych stawek opłaty targowej, zasad jej ustalania
i poboru oraz określenia wysokości za inkaso na 2012 r.

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 8 i art.40 ust.1 
oraz art.41 ust.1 i art.42 ustawy z dnia 8 marca 
1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. z 2001 roku 
Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 15 
ust.1,2,3 i art.19 pkt.1 lit.a, pkt.2 ustawy z dnia 12 
stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t. 
j. Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 ze zmianami/ oraz 
Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 19 paź-
dziernika 2011 r. w sprawie górnych granic stawek 
kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2012 roku 
/M.P.Nr 95 poz.961 z 2011r./ Rada Gminy uchwala, 
co następuje:

§ 1. Uchwałą niniejszą Rada Gminy Wilkowice 
określa dzienne stawki opłaty targowej wnoszonej 
przy sprzedaży na:

a) wyznaczonym targowisku – 5 zł za 1 m2 
stanowiska lub innego miejsca zajętego na targo-
wisku,

b) w innych miejscach targowych – 8 zł za 1 m2 
zajętego miejsca.

§ 2. 1) Zarządza się pobór opłaty targowej 
w drodze inkasa.

2) Na inkasentów opłaty targowej wyznacza 
się:

a) na targowisku w Wilkowicach przy ul. 
Wyzwolenia - Gminny Ludowy Klub Sportowy 
„Wilkowice”

b) w innych miejscach, w których prowadzona 
jest sprzedaż okazjonalna na terenie poszczegól-
nych sołectw:

- sołectwo Wilkowice – Pan Ryszard Rączka, Pani 
Czesława Rączka zam. Wilkowice ul. Strażacka 7,

- sołectwo Bystra – Pan Żywisław Zasiadczuk, 
Pani Teresa Zasiadczuk zam. Bystra ul. Skośna,

- sołectwo Meszna – Pani Maria Kufel, Pani 
Gabriela Kufel zam. Meszna ul. Jagodowa 5,

§ 3. 1. Terminem płatności i poboru opłaty 
targowej jest dzień, w którym dokonywana jest 
sprzedaż.

2. Inkasent pobierający opłatę targową, zaobo-
wiązany jest wydać wpłacającemu dowód wpłaty 
na pobraną kwotę.

§ 4. 1) Ustala się wynagrodzenie inkasentów, 
o których mowa w § 2 pkt 2 lit. a i b w następującej 
wysokości:

a) inkasentowi pobierającemu opłatę targową 
na targowisku w Wilkowicach przy ul. Wyzwolenia, 
w wysokości 80%,

b) inkasentom pobierającym opłatę targową 
na terenach poszczególnych sołectw, poza targo-
wiskiem o którym mowa w § 4 pkt 1 lit. a, gdzie 
prowadzona jest sprzedaż okazjonalna, w wyso-
kości 20%,

pobranych i terminowo zainkasowanych 
kwot.

2) Zobowiązuje sie inkasentów do rozliczania 
się z pobranych kwot opłaty targowej i ich wpłaty 
w kasie, w Urzędzie Gminy w Wilkowicach, w ciągu 
10 dni od daty ich zainkasowania.

3) Wypłata prowizji, o której mowa w § 4 pkt 
1 lit a i b, następuje w terminie 14 dni od dnia 
poprawnego rozliczenia zainkasowanych kwot.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi 
Gminy.

§ 6. Traci moc uchwała Nr XLVII/476/2010 Rady 
Gminy Wilkowice z dnia 9 listopada 2010 r. w spra-
wie: wysokości dziennych stawek opłaty targowej, 
zasad jej ustalania i poboru oraz określenia wyso-
kości za inkaso w 2010 r.oraz uchwała Nr IV/25/2011 
Rady Gminy Wilkowice z dnia 16 lutego 2011 r. 
w sprawie zmiany uchwały Nr XLVII/476/2010 Rady 
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Gminy Wilkowice z dnia 9 listopada 2010 r. w spra-
wie: wysokości dziennych stawek opłaty targowej, 
zasad jej ustalania i poboru oraz określenia wyso-
kości za inkaso w 2010 r.

§ 7. 1. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 
dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Śląskiego, z mocą obowiązującą od 
dnia 1 stycznia 2012 r.

2. Uchwała podlega wywieszeniu na tablicy 
ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Wilkowicach.

Przewodniczący Rady  
Bartosz Olma

5399

UCHWAŁA NR XIII/99/2011 
RADY GMINY WILKOWICE

z dnia 30 listopada 2011 r.

w sprawie opłaty miejscowej na 2012 r.

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 r. 
o samorządzie gminnym (j .t. z 2001 r., Dz. U. Nr 
142 poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 17 ust.1, art. 19 
pkt 1 lit b, pkt.2 i 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. 
o podatkach i opłatach lokalnych (t. j. Dz. U. z 2010 
r. Nr 95, poz. 613 ze zmianami) oraz Obwieszczenia 
Ministra Finansów z dnia 19 października 2011 
r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych 
podatków i opłat lokalnych w 2012 roku /M.P.Nr 95 
poz.961 z 2011r./, rozporządzenia Nr 7/91 Wojewody 
Bielskiego z dnia 23 lipca 1991 r. w sprawie usta-
lenia miejscowości odpowiadających kryteriom, 
w których pobiera się opłatę miejscową. Rada 
Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. W sołectwach Bystra i Wilkowice ustala 
się stawkę opłaty miejscowej od osób fizycznych,
przebywających dłużej niż dobę w tych miejscowo-
ściach, w celach wypoczynkowych, zdrowotnych 
szkoleniowych lub turystycznych, za każdy dzień 
pobytu, w następujących wysokościach:

1) dla dzieci do lat 15 z wyjątkiem zorganizo-
wanych grup dzieci i młodzieży szkolnej oraz dla 
emerytów rencistów, kombatantów - 0,70 zł,

2) dla pozostałych osób - 1,50 zł.

§ 2. Inkasentami uprawnionymi do poboru 
opłaty miejscowej są:

1) Kierownicy ośrodków wczasowych, prowa-
dzących zorganizowany wypoczynek lub osoby 
przez nich wskazane na piśmie.

2) Właściciele budynków prowadzących najem 
pokoi umeblowanych bez względu na ich ilość.

3) Sołtysi poszczególnych sołectw w stosunku do 
osób przebywających prywatnie na wypoczynku.

4) Kierownicy obiektów turystycznych PTTK, 
schronisk oraz innych podmiotów prowadzących 
zorganizowany wypoczynek, hotele, pensjonaty itp.

§ 3. Osoby prawne oraz jednostki organizacyjne 
nie mające osobowości prawnej będące płatnika-

mi opłaty miejscowej są zobowiązane wyznaczyć 
osoby do których obowiązków należy pobór opłaty 
miejscowej oraz terminowe wpłacanie organowi 
podatkowemu pobranych kwot, a także zgłosić 
tutejszemu organowi podatkowemu imiona, na-
zwiska, adresy tych osób w celu zawarcia z nimi 
umów zlecenia i zaopatrzenia ich we właściwą 
dokumentację związaną z poborem opłaty miej-
scowej. Zgłoszenia należy dokonać w terminie 14 
dni od otrzymania niniejszej uchwały.

§ 4. 1. Opłata miejscowa płatna jest z góry, 
gotówką inkasentowi lub osobie przez niego upo-
ważnionej, w dniu zameldowania za cały okres 
pobytu.

2. Inkasent lub osoba pobierająca należną opłatę 
miejscową, zobowiązana jest wydać wpłacającemu 
urzędowy dowód wpłaty za pobraną kwotę.

§ 5. 1. 1.Inkasentowi lub osobie przez niego 
upoważnionej pobierającemu opłatę miejscową 
przyznaje się wynagrodzenie w wysokości 10% 
od kwot przez niego pobranych. Inkasentem może 
być osoba prowadząca meldunki w domach wcza-
sowych, schroniskach itp.

2. Zobowiązuje się inkasentów do rozliczenia 
się z pobranych kwot opłaty miejscowej z Urzędem 
Gminy w Wilkowicach w terminie 14 dni od daty 
pobrania.

3. Wypłata prowizji, o której mowa w ust. 1 na-
stępuje do 14 dni od rozliczenia.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi 
Gminy.

§ 7. Traci moc uchwała Nr XLVII/475/2010 Rady 
Gminy Wilkowice z dnia 9 listopada 2010 r. w spra-
wie: opłaty miejscowej na 2011 r.

§ 8. 1. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 
dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Śląskiego, z mocą obowiązującą od 
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2. Uchwała podlega wywieszeniu na tablicy 

Poz. 5399, 5400, 5401

ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Wilkowicach.

Przewodniczący Rady  
Bartosz Olma

5400

UCHWAŁA NR XIII/100/2011 
RADY GMINY WILKOWICE

z dnia 30 listopada 2011 r.

w sprawie określenia wysokości opłaty od posiadania psów na rok 2012

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 8 oraz art.41 
ust.1,art.42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samo-
rządzie gminnym /t.j.Dz.U z 2001r. Nr 142 poz. 1591 
z późn. zm./ oraz art. 18 a ust. 1 i art.19 pkt.1f usta-
wy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach 
lokalnych /t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 z późn. 
zm./oraz Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 
19 października 2011 r. w sprawie górnych granic 
stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych 
w 2012 roku /M.P.Nr 95 poz.961 z 2011r./ Rada 
Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwałą niniejszą Rada Gminy wprowadza 
na terenie gminy opłatę od posiadania psów.

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

2. Opłatę pobiera się w połowie stawki określonej 
w pkt. 1 jeżeli osoba posiadająca psa weszła w jego 
posiadanie po 30 czerwca roku podatkowego.

§ 3. Opłata od posiadania psów płatna jest 
bez wezwania organu podatkowego w terminie 

do 15 marca 2012 roku lub w terminie 14-tu dni 
od dnia nabycia psa, u inkasenta podatku lub na 
konto Urzędu Gminy w Wilkowicach, w Banku 
Spółdzielczym Bystra Nr 66 8133 0003 0000 0244 
2000 0053.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi 
Gminy Wilkowice.

§ 5. Traci moc uchwała Nr XLVII/474/2010 Rady 
Gminy Wilkowice z dnia 9 listopada 2011 roku 
w sprawie określenia wysokości opłaty od posia-
dania psów na rok 2011.

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

2. Uchwała podlega wywieszeniu na tablicy 
ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Wilkowicach.

Przewodniczący Rady  
Bartosz Olma

5401

UCHWAŁA NR XIII/101/2011 
RADY GMINY WILKOWICE

z dnia 30 listopada 2011 r.

w sprawie podatku od środków transportowych na rok 2012

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 8 oraz art.41 
ust.1,art.42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samo-
rządzie gminnym /t.j.Dz.U z 2001r. Nr 142 poz. 1591 
z późn. zm./ oraz art. 10 ust. 1,2,3 ustawy z dnia 12 
stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych 
/t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 z późn. zm./oraz 
Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 19 paź-
dziernika 2011 r. w sprawie górnych granic stawek 
kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2012 roku 

/M.P.Nr 95 poz.961 z 2011r./ Rada Gminy uchwala, 
co następuje:

§ 1. Określa się wysokość rocznych stawek po-
datku od środków transportowych na rok 2012:

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

a) powyżej 3,5 tony i poniżej 12 ton
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UCHWAŁA NR XIII/101/2011
RADY GMINY WILKOWICE

z dnia 30 listopada 2011 r.

w sprawie: podatku od środków transportowych na rok 2012. 

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 8 oraz art.41 ust.1,art.42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
/t.j.Dz.U z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm./ oraz art. 10 ust. 1,2,3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. 
o podatkach i opłatach lokalnych /t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 z późn. zm./oraz Obwieszczenia Ministra 
Finansów z dnia 19 października 2011 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych 
w 2012 roku /M.P.Nr 95 poz.961 z 2011r./ 

Rada Gminy uchwala, co następuje: 

§ 1. Określa się wysokość rocznych stawek podatku od środków transportowych na rok 2012: 

1) od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej: 

a) powyżej 3,5 tony i poniżej 12 ton 

 
Dopuszczalna masa całkowita 

powyżej 3,5 do 5,5 
włącznie 

powyżej 5,5 do 
9 włącznie 

powyżej 9 i mniej niż 
12 

Stawka podatku w złotych 
Samochody posiadające katalizatory 
spalin 

680 1130 1360 

Samochody nie posiadające katalizatora 
spalin 

730 1180 1410 

b) równej lub wyższej niż 12 ton 

 
Dopuszczalna masa całkowita 2 osie 

Nie mniej niż Mniej niż Zawieszenie osi pneumatyczne lub 
równoważne 

Inny system zawieszenia 
osi 

stawka podatku w złotych 
12 15 1840 2290 
15 1960 2400 

3 osie 
stawka podatku w złotych 

12 19 1840 2340 
19 25 1920 2430 
25 2000 2520 

4 osie i więcej 
stawka podatku w złotych 

12 29 1890 2400 
29 31 1960 2790 
31 2060 2790 

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 poniżej 12 ton: 

- ciągniki o dopuszczalnej masie całkowitej do 7 ton – 1390 zł. 

- ciągniki o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 7 ton i poniżej 12 ton - 1640 zł. 

b) równej lub wyższej niż 12 ton 

Id: DAEGG-ARTVD-IQOCD-PSVNZ-PQEUI. Podpisany Strona 2

 
Dopuszczalna masa całkowita 2 osie 

Nie mniej niż Mniej niż Zawieszenie osi pneumatyczne lub 
równoważne 

Inny system zawieszenia 
osi 

stawka podatku w złotych 
12 25 1740 1850 
25 31 1850 1960 
31 do 36 włącznie 1960 2220 

powyżej 36 1980 2220 
3 osie 

stawka podatku w złotych 
12 36 włącznie 1960 2100 

powyżej 36 40 2070 2610 
40 2290 2850 

3) przyczepy lub naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton 
i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego 
– 810 zł. 

4) przyczepy lub naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalna masę całkowitą równą 
lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika 
podatku rolnego: 

 
Dopuszczalna masa całkowita 1 oś 

Nie mniej niż Mniej niż Zawieszenie osi pneumatyczne lub 
podobne 

Inny system zawieszenia 
osi 

stawka podatku w złotych 
12 25 1010 1180 
25 1070 1290 

2 osie 
stawka podatku w złotych 

12 28 850 1010 
28 33 1010 1180 
33 do 36 włącznie 1180 1510 

powyżej 36 1400 1950 
3 osie 

stawka podatku w złotych 
12 38 1290 1620 
38 1290 1730 

5) autobusy w zależności od liczby miejsc do siedzenia: 

a) mniejszej niż 30 miejsc – 1540 zł. 

b) równej lub wyższej niż 30 miejsc – 1990 zł. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wilkowice. 

§ 3. Traci moc uchwała Nr XLVII/473/2010 Rady Gminy Wilkowice, z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie 
podatku od środków transportowych na rok 2011. 
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Dopuszczalna masa całkowita 2 osie 

Nie mniej niż Mniej niż Zawieszenie osi pneumatyczne lub 
równoważne 

Inny system zawieszenia 
osi 

stawka podatku w złotych 
12 25 1740 1850 
25 31 1850 1960 
31 do 36 włącznie 1960 2220 

powyżej 36 1980 2220 
3 osie 

stawka podatku w złotych 
12 36 włącznie 1960 2100 

powyżej 36 40 2070 2610 
40 2290 2850 

3) przyczepy lub naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton 
i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego 
– 810 zł. 

4) przyczepy lub naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalna masę całkowitą równą 
lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika 
podatku rolnego: 

 
Dopuszczalna masa całkowita 1 oś 

Nie mniej niż Mniej niż Zawieszenie osi pneumatyczne lub 
podobne 

Inny system zawieszenia 
osi 

stawka podatku w złotych 
12 25 1010 1180 
25 1070 1290 

2 osie 
stawka podatku w złotych 

12 28 850 1010 
28 33 1010 1180 
33 do 36 włącznie 1180 1510 

powyżej 36 1400 1950 
3 osie 

stawka podatku w złotych 
12 38 1290 1620 
38 1290 1730 

5) autobusy w zależności od liczby miejsc do siedzenia: 

a) mniejszej niż 30 miejsc – 1540 zł. 

b) równej lub wyższej niż 30 miejsc – 1990 zł. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wilkowice. 

§ 3. Traci moc uchwała Nr XLVII/473/2010 Rady Gminy Wilkowice, z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie 
podatku od środków transportowych na rok 2011. 

Poz. 5401, 5402

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi 
Gminy Wilkowice.

§ 3. Traci moc uchwała Nr XLVII/473/2010 Rady 
Gminy Wilkowice, z dnia 9 listopada 2010 r. w spra-
wie podatku od środków transportowych na rok 
2011.

§ 4. 1. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 

dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Śląskiego, z mocą obowiązującą od 
dnia 1 stycznia 2012.

2. Uchwała podlega wywieszeniu na tablicy 
ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Wilkowicach.

Przewodniczący Rady  
Bartosz Olma

5402

UCHWAŁA NR XIII/102/2011 
RADY GMINY WILKOWICE

z dnia 30 listopada 2011 r.

w sprawie poboru podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego i opłaty od posiadania psów 
w drodze inkasa, oraz określenia inkasentów, terminów płatności dla inkasentów

i wynagrodzenia za inkaso w 2012 r.

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 8 ustawy z dnia 
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t .j. 
z 2001 roku Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z póżn. zm) 
w związku z art. 6b 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. 12 i art. 19 
pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach 
i opłatach lokalnych (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 95 poz. 
613 z późn. zm.), oraz art. 6 ust. 8 ustawy z dnia 30 
października 2002 r. o podatku leśnym ( Dz. U. Nr 
200, poz. 1682 z późn. zm. ) Rada Gminy uchwala, 
co następuje :

§ 1. 1) Zarządza się pobór podatku rolnego, 
podatku leśnego, podatku od nieruchomości od 

osób fizycznych oraz opłaty od posiadania psów
w drodze inkasa.

2) Inkasentami podatków i opłaty w poszcze-
gólnych sołectwach są:

a) Sołectwo Wilkowice - Pan Ryszard Rączka, 
Pani Czesława Rączka zam. Wilkowice ul. Stra-
żacka 7,

b) Sołectwo Bystra - Pan Żywisław Zasiadczuk, 
Pani Teresa Zasiadczuk zam. Bystra ul. Skośna 4,

c) Sołectwo Meszna - Pani Maria Kufel, Pani 
Gabriela Kufel zam. Meszna ul. Jagodowa 5.

§ 2. Ustala się wynagrodzenie za inkaso w wy-
sokości 3 % od sumy zainkasowanych i terminowo 
przekazanych do Urzędu Gminy Wilkowice po-
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datków : od nieruchomości, rolnego i leśnego 
pobranych we wsiach: Bystra, Meszna, Wilkowi-
ce.

§ 3. Ustala się wynagrodzenie za inkaso w wy-
sokości 20 % od sumy zainkasowanej i terminowo 
przekazanej do Urzędu Gminy w Wilkowicach 
opłaty od posiadania psów pobranej we wsiach : 
Bystra, Meszna, Wilkowice.

§ 4. Pobrane podatki i opłata powinny być prze-
kazane na kontu Urzędu Gminy w terminie 7 dni od 
dnia w którym zostały zainkasowane.

§ 5. Traci moc uchwała Nr XLVII/477/2010 Rady 
Gminy Wilkowice z dnia 9 listopada 2010 r. w spra-
wie: poboru podatku od nieruchomości, rolnego, 
leśnego i opłaty od posiadania psów w drodze 
inkasa, oraz określenia inkasentów, terminów 

płatności dla inkasentów i wynagrodzenia za in-
kaso w 2011 r. oraz uchwała Nr IV/26/2011 Rady 
Gminy Wilkowice w sprawie zmiany uchwały 
Nr XLVII/477/2010 Rady Gminy Wilkowice z dnia 
9 listopada 2010 r. w sprawie: poboru podatku 
od nieruchomości, rolnego, leśnego i opłaty od 
posiadania psów w drodze inkasa, oraz określenia 
inkasentów, terminów płatności dla inkasentów 
i wynagrodzenia za inkaso w 2011 r.

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

2. Uchwała podlega wywieszeniu na tablicy 
ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Wilkowicach.

Przewodniczący Rady  
Bartosz Olma

5403

UCHWAŁA NR XIII/103/2011 
RADY GMINY WILKOWICE

z dnia 30 listopada 2011 r.

w sprawie wzoru deklaracji na podatek leśny oraz wzoru informacji w sprawie podatku leśnego

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 
8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. 
U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz 
art. 6 ust. 9 ustawy z dnia 30 października 202 r. 
o podatku leśnym (Dz. U. z 2002 r. Nr 200, poz. 1682 
ze zmianami) Rada Gminy Wilkowice uchwala, co 
następuje:

§ 1. Określa się wzór deklaracji na podatek leśny 
(DL-1), stanowiący załącznik Nr 1 do uchwały.

§ 2. Określa się wzór informacji w sprawie po-
datku leśnego (IL-1), stanowiący załącznik Nr 2 do 
uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi 

Gminy Wilkowice.

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

2. Uchwała podlega wywieszeniu na tablicy 
ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Wilkowicach.

§ 5. Traci moc uchwała Nr IV/24/2002 Rady Gmi-
ny Wilkowice z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie 
wzoru deklaracji na podatek leśny oraz wzoru in-
formacji w sprawie podatku leśnego.

Przewodniczący Rady  
Bartosz Olma
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Załącznik nr 1
do uchwały nr XIII/103/2011

Rady Gminy Wilkowice
z dnia 30 listopada 2011 r.

Poz. 5403

DL-1(1) 1/2

1. Identyfikator podatkowy składajcego deklaracj
PESEL - dla osób fizycznych nieprowadzcych działalnoci gospodarczej lub niebdcych zarejestrowanymi podatnikami podatku VAT 
NIP - dla pozostałych podmiotów 

…………………………………………………………………………………… 

Załcznik Nr 1 

do uchwały Rady Gminy Wilkowice 

nr XIII/103/2011 z dnia 30.11.2011 r.

DL-1 DEKLARACJA NA PODATEK LENY 

na
2. Rok 

……..………………….
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 30 padziernika 2002 r. o podatku lenym (Dz.U. Nr 200, poz. 1682, z pón. zm.) 
Składajcy: Formularz przeznaczony dla osób prawnych, jednostek organizacyjnych oraz spółek nieposiadajcych osobowoci prawnej bdcych włacicielami 

lasów, posiadaczami samoistnymi lasów, uytkownikami wieczystymi lasów, posiadaczami lasów stanowicych własno Skarbu Pastwa lub 
jednostki samorzdu terytorialnego oraz dla osób fizycznych bdcych współwłacicielami lub współposiadaczami z osobami prawnymi lub z 
jednostkami organizacyjnymi, w tym spółkami, nieposiadajcymi osobowoci prawnej. 

Termin składania: Do dnia 15 stycznia kadego roku podatkowego lub w terminie 14 dni od zaistnienia okolicznoci majcych wpływ na powstanie (wyganicie) 
obowizku podatkowego lub wysoko opodatkowania. 

Miejsce składania: Organ podatkowy właciwy ze wzgldu na miejsce połoenia lasu. 

A. MIEJSCE SKŁADANIA INFORMACJI 
3. Wójt Gminy Wilkowice 

43-365 Wilkowice, ul. Wyzwolenia 25

B. DANE SKŁADAJCEGO INFORMACJ (niepotrzebne skreli)
* - dotyczy podatnika niebdcego osob fizyczn ** - dotyczy podatnika bdcego osob fizyczn

B.1. DANE IDENTYFIKACYJNE
4. Rodzaj podatnika (zaznaczy właciwy kwadrat):

1. osoba fizyczna 2. osoba prawna 3. jednostka organizacyjna 
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 8.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 

B.2. 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. OBOWIZEK ZŁOENIA DEKLARACJI 
Podatnik ma obowizek złoenia wraz z korekt deklaracji pisemnego uzasadnienia przyczyny korekty - art. 81 ustawy Ordynacja podatkowa

20. Okolicznoci powodujce obowizek złoenia deklaracji (zaznaczy właciwy kwadrat):

1.deklaracja roczna   2.korekta deklaracji rocznej 

D. DANE DOTYCZCE PRZEDMIOTÓW OPODATKOWANIA 
D.1. Z WYJTKIEM ZWOLNIONYCH 

Wyszczególnienie Powierzchnia 
w hektarach fizycznych

Stawka podatku 
(0,220 m

3
drewna x cena drewna) 

w zł,gr 

Podatek w zł,gr 
naley zaokrgli do pełnych złotych 

(rub. 2 x rub. 3)

1 2 3 4 

1. Lasy ochronne
21. 22. 23. 

2. Lasy wchodzce w skład 
rezerwatów przyrody i 
parków narodowych

24. 25. 26. 

3. Lasy pozostałe (nie 
wymienione w w.1-2)

27. 28. 29. 

4. Razem (w. 1–3)
30. 31. 32. 
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DL-1(1) 2/2

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

33. 

F. OWIADCZENIE I PODPIS SKŁADAJCEGO / OSOBY REPREZENTUJCEJ PODATNIKA 
Owiadczam, e s mi znane przepisy Kodeksu karnego skarbowego o odpowiedzialnoci za podanie danych niezgodnych z rzeczywistoci. 

34. Imi 35. Nazwisko 

36. Data wypełnienia (dzie – miesi - rok) 37. Podpis (piecz) składajcego / osoby reprezentujcej składajcego 

G. ADNOTACJE ORGANU PODATKOWEGO 
38. Uwagi organu podatkowego 

39. Data wypełnienia (dzie – miesi - rok) 40. Podpis przyjmujcego formularz 

Pouczenie: 
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 2005r. Nr 229, poz.1954 z pón.zm.). 
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Załącznik nr 2
do uchwały nr XIII/103/2011

Rady Gminy Wilkowice
z dnia 30 listopada 2011 r.

IL-1(1) 1/2

1. Identyfikator podatkowy składajcego informacj
PESEL - dla osób fizycznych nieprowadzcych działalnoci gospodarczej lub niebdcych zarejestrowanymi podatnikami podatku VAT 
NIP - dla pozostałych podmiotów 

…………………………………………………………………………………… 

Załcznik Nr 2 

do uchwały Rady Gminy Wilkowice 

nr  XIII/103/2011 z dnia 30.11.2011 r.

IL-1 INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU LENEGO 

na
2. Rok 

…………………..…….
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 30 padziernika 2002 r. o podatku lenym (Dz.U. Nr 200, poz. 1682, z pón. zm.) 

Składajcy: Formularz przeznaczony dla osób fizycznych bdcych włacicielami lasów, posiadaczami samoistnymi lasów, uytkownikami wieczystymi lasów, 
posiadaczami lasów 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 zdarze
majcych wpływ na wysoko podatku. 

Miejsce składania: Organ podatkowy właciwy ze wzgldu na miejsce połoenia lasu. 

A. MIEJSCE SKŁADANIA INFORMACJI 
3. Wójt Gminy Wilkowice 

43-365 Wilkowice, ul. Wyzwolenia 25

B. DANE SKŁADAJCEGO INFORMACJ

B.1. DANE IDENTYFIKACYJNE
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 lasu oraz numer/y działek 

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

7. Nazwisko, pierwsze imi, data urodzenia 

8. Imi ojca, imi matki 

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

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

15. Miejscowo 16. Kod pocztowy 17. Poczta 

C. OBOWIZEK ZŁOENIA INFORMACJI 
Podatnik ma obowizek złoenia wraz z korekt informacji pisemnego uzasadnienia przyczyny korekty - art. 81 ustawy Ordynacja podatkowa

18. Okolicznoci powodujce obowizek złoenia informacji (zaznaczy właciwy kwadrat):

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

D. DANE DOTYCZCE PRZEDMIOTÓW OPODATKOWANIA 
D.1. Z WYJTKIEM ZWOLNIONYCH 

Wyszczególnienie Powierzchnia w hektarach fizycznych
1 2

1. Lasy ochronne X 

2. Lasy wchodzce w skład rezerwatów 
przyrody i parków narodowych X 

3. Lasy pozostałe (nie wymienione w w.1-2)

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

19. 

F. OWIADCZENIE I PODPIS SKŁADAJCEGO / 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 – miesi - rok) 23. Podpis (piecz) składajcego / osoby reprezentujcej składajcego 

G. ADNOTACJE ORGANU PODATKOWEGO 
24. Uwagi organu podatkowego 

25. Data wypełnienia (dzie – miesi - rok) 26. Podpis przyjmujcego formularz 

Wszelkich wyjanie odnonie sposobu wypełnienia niniejszej informacji udziela Referat Wymiaru 
Podatków (Urzd Gminy,II pitro, pok. Nr 413, tel. 33 499-00-77 w.312). 

Wypełni i zwróci w terminie 7 dni.
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5404

UCHWAŁA NR XIII/104/2011 
RADY GMINY WILKOWICE

z dnia 30 listopada 2011 r.

w sprawie wzoru deklaracji na podatek rolny oraz wzoru informacji w sprawie podatku rolnego

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 
8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. 
U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz 
art. 6a ust. 11 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. 
o podatku rolnym (Dz. U. z 2006 r., Nr 136, poz. 969 
ze zmianami) Rada Gminy Wilkowice uchwala, co 
następuje:

§ 1. Określa się wzór deklaracji na podatek rolny 
(DR-1), stanowiący załącznik Nr 1 do uchwały.

§ 2. Określa się wzór informacji w sprawie po-
datku rolnego (IR-1), stanowiący załącznik Nr 2 do 
uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi 

Gminy Wilkowice.

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

2. Uchwała podlega wywieszeniu na tablicy 
ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Wilkowicach.

§ 5. Traci moc uchwała Nr IV/23/2002 Rady Gmi-
ny Wilkowice z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie 
wzoru deklaracji na podatek rolny oraz wzoru in-
formacji w sprawie podatku rolnego.

Przewodniczący Rady  
Bartosz Olma
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Załącznik nr 1
do uchwały nr XIII/104/2011

Rady Gminy Wilkowice
z dnia 30 listopada 2011 r.

Poz. 5404

DR-1(1) 1/3

1. Identyfikator podatkowy składajcego deklaracj
PESEL - dla osób fizycznych nieprowadzcych działalnoci gospodarczej lub niebdcych zarejestrowanymi podatnikami podatku VAT 
NIP - dla pozostałych podmiotów 

…………………………………………………………………………………… 

Załcznik Nr 1 

do uchwały Rady Gminy Wilkowice 

nr  XIII/104/2011 z dnia 30.11.2011 r.

DR-1 DEKLARACJA NA PODATEK ROLNY 

na
2. Rok 

…………………...…….
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 15 listopada 1984r. o podatku rolnym (Dz.U. z 2006r., Nr 136, poz.969, z pón. zm.) 
Składajcy: Formularz przeznaczony dla 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 oraz dla osób fizycznych bdcych współwłacicielami lub współposiadaczami z osobami prawnymi, bd z innymi 
jednostkami organizacyjnymi nie posiadajcymi osobowoci prawnej lub ze spółkami nie posiadajcymi osobowoci prawnej. 

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: Organ podatkowy właciwy ze wzgldu na miejsce połoenia gruntów. 

A. MIEJSCE SKŁADANIA DEKLARACJI 
3. Wójt Gminy Wilkowice 

43-365 Wilkowice, ul. Wyzwolenia 25

B. DANE SKŁADAJCEGO DEKLARACJ (niepotrzebne skreli) 
* - dotyczy podatnika niebdcego osob fizyczn ** - dotyczy podatnika bdcego osob fizyczn

B.1. DANE IDENTYFIKACYJNE

4. Rodzaj podatnika (zaznaczy właciwy kwadrat):

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 8.współposiadacz 
6. Miejsce/a (adres/y) połoenia przedmiotów opodatkowania oraz numer/y działek

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

8. Pełna nazwa* / Nazwisko, pierwsze imi, data urodzenia** 

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

10. Identyfikator REGON 

B.2. 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. OBOWIZEK ZŁOENIA DEKLARACJI 
Podatnik ma obowizek złoenia wraz z korekt deklaracji pisemnego uzasadnienia przyczyny korekty - art. 81 ustawy Ordynacja podatkowa

20. Okolicznoci powodujce obowizek złoenia deklaracji (zaznaczy właciwy kwadrat):

1.deklaracja roczna  2.korekta deklaracji rocznej 
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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 
przeliczeniowych 

Stawka z 1 ha 
(przeliczenioweg
o lub fizycznego) 

w zł,gr 

Wymiar podatku 
rolnego w zł,gr 

 Ogółem 

Nie podlegajce 
przeliczeniu na 

ha 
przeliczeniowe 

Podlegajce 
przeliczeniu na 

ha 
przeliczeniowe 

Grunty orne       

I       

II       

IIIa       

IIIb       

IVa       

IVb       

V       

VI       

VIz       

Sady       

I       

II       

IIIa       

III b       

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 

      

b) zarybione 
innymi gatunkami 
ryb ni w poz. a) 

      

c) grunty pod 
stawami 

niezarybionymi 
      

Rowy       
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Grunty 
zadrzewione i 
zakrzewione 

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)

21. 

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 (naley zaokrgli do pełnych złotych) 

H. OWIADCZENIE I PODPIS SKŁADAJCEGO / OSOBY REPREZENTUJCEJ SKŁADAJCEGO 
Owiadczam, e s mi znane przepisy Kodeksu karnego skarbowego o odpowiedzialnoci za podanie danych niezgodnych z rzeczywistoci. 

22. Imi 23. Nazwisko 

24. Data wypełnienia (dzie – miesi - rok) 25. Podpis (piecz) składajcego / osoby reprezentujcej składajcego 

I. ADNOTACJE ORGANU PODATKOWEGO 
26. Uwagi organu podatkowego 

27. Data wypełnienia (dzie – miesi - rok) 28. Podpis przyjmujcego formularz 

Pouczenie: 
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 2005r. Nr 229, poz.1954 z pón.zm.). 
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Załącznik nr 2
do uchwały nr XIII/104/2011

Rady Gminy Wilkowice
z dnia 30 listopada 2011 r.

IR-1(1) 1/3

1. Identyfikator podatkowy składajcego informacj
PESEL - dla osób fizycznych nieprowadzcych działalnoci gospodarczej lub niebdcych zarejestrowanymi podatnikami podatku VAT 
NIP - dla pozostałych podmiotów 

…………………………………………………………………………………… 

Załcznik Nr 2 

do uchwały Rady Gminy Wilkowice 

nr XIII/104/2011 z dnia 30.11.2011 r.

IR-1 INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU ROLNEGO 

na
2. Rok 

……………...………….
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 15 listopada 1984r. o podatku rolnym (Dz.U. z 2006r., Nr 136, poz.969, z pón. zm.) 
Składajcy: Formularz przeznaczony dla osób fizycznych bdcych włacicielami gruntów, posiadaczami samoistnymi gruntów, uytkownikami wieczystymi 

gruntów, posiadaczami gruntów na podstawie umowy zawartej stosownie do przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników oraz posiadaczami 
gruntów 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 zdarze
majcych wpływ na wysoko podatku. 

Miejsce składania: Organ podatkowy właciwy ze wzgldu na miejsce połoenia gruntów. 

A. MIEJSCE SKŁADANIA INFORMACJI 
3. Wójt Gminy Wilkowice 

43-365 Wilkowice, ul. Wyzwolenia 25

B. DANE SKŁADAJCEGO INFORMACJ
B.1. DANE IDENTYFIKACYJNE

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 

7. Nazwisko, pierwsze imi, data urodzenia 

8.Imi ojca, imi matki 

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

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

15. Miejscowo 16. Kod pocztowy 17. Poczta 

C. OBOWIZEK ZŁOENIA INFORMACJI 
Podatnik ma obowizek złoenia wraz z korekt informacji pisemnego uzasadnienia przyczyny korekty - art. 81 ustawy Ordynacja podatkowa

18. Okolicznoci powodujce obowizek złoenia informacji (zaznaczy właciwy kwadrat):

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

D. DANE DOTYCZCE PRZEDMIOTÓW OPODATKOWANIA (włcznie ze zwolnionymi) 

Klasy uytków wynikajce z 
ewidencji gruntów i budynków Powierzchnia gruntu w hektarach fizycznych 

Grunty orne 

I 

II 

IIIa 

IIIb 

IVa 

IVb 

V 

VI 



Dziennik Urzêdowy
Województwa Œl¹skiego Nr 313 – 21920 – Poz. 5404

IR-1(1) 2/3

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 

b) zarybione innymi gatunkami ryb 
ni w poz. a) 

c) grunty pod stawami 
niezarybionymi 

Rowy 

Grunty zadrzewione i zakrzewione 
połoone na UR 

I 

II 

IIIa 

III 

IIIb 

IVa 

IV 

V 
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VI 

VIz 

 Razem 

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

19. 

F. OWIADCZENIE I PODPIS SKŁADAJCEGO / OSOBY REPREZENTUJCEJ SKŁADAJCEGO 
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 – miesi - rok) 23. Podpis (piecz) składajcego / osoby reprezentujcej składajcego 

G. ADNOTACJE ORGANU PODATKOWEGO 
24. Uwagi organu podatkowego 

25. Data wypełnienia (dzie – miesi - rok) 26. Podpis przyjmujcego formularz 

Wszelkich wyjanie odnonie sposobu wypełnienia niniejszej informacji udziela Referat Wymiaru 
Podatków (Urzd Gminy,II pitro, pok. Nr 413, tel. 33 499-00-77 w.312). 

Wypełni i zwróci w terminie 7 dni.
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5405

UCHWAŁA NR XIII/105/2011 
RADY GMINY WILKOWICE

z dnia 30 listopada 2011 r.

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 
8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. 
U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz 
art. 6 ust. 13 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku 
o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 r., 
Nr 95, poz. 613 ze zmianami) Rada Gminy Wilko-
wice uchwala co następuje:

§ 1. Określa się wzór deklaracji na podatek od 
nieruchomości (DN-1), stanowiący załącznik Nr 
1 do uchwały.

§ 2. Określa się wzór informacji w sprawie po-
datku od nieruchomości (IN-1) stanowiący załącznik 
Nr 2 do uchwały

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi 

Gminy Wilkowice.

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

2. Uchwała podlega wywieszeniu na tablicy 
ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Wilkowicach.

§ 5. Traci moc uchwała Nr IV/25/2002 Rady Gmi-
ny Wilkowice z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie 
wzoru deklaracji na podatek od nieruchomości 
oraz wzoru informacji w sprawie podatku od nie-
ruchomości.

Przewodniczący Rady  
Bartosz Olma
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Załącznik nr 1
do uchwały nr XIII/105/2011

Rady Gminy Wilkowice
z dnia 30 listopada 2011 r.
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1. Identyfikator podatkowy składajcego deklaracj
PESEL - dla osób fizycznych nieprowadzcych działalnoci gospodarczej lub niebdcych zarejestrowanymi podatnikami podatku VAT 
NIP - dla pozostałych podmiotów 

…………………………………………………………………………………… 

Załcznik Nr 1 

do uchwały Rady Gminy Wilkowice 

nr XIII/105/2011 z dnia 30.11.2011 r.

DN-1 DEKLARACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOCI 

na
2. Rok 

……………………….
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2010r., Nr 95, poz.613, z pón. 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 nie posiadajcymi osobowoci prawnej lub ze spółkami nie posiadajcymi osobowoci prawnej, z wyjtkiem osób 
tworzcych wspólnot mieszkaniow. 

Termin składania: Do 31 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 właciwy ze wzgldu na miejsce połoenia nieruchomoci. 

A. MIEJSCE SKŁADANIA DEKLARACJI 
3. Wójt Gminy Wilkowice 

43-365 Wilkowice, ul. Wyzwolenia 25

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 podatnika (zaznaczy właciwy kwadrat):

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 8.współposiadacz 
6. Miejsce/a (adres/y) połoenia przedmiotów opodatkowania oraz numer/y działek

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

8. Pełna nazwa* / Nazwisko, pierwsze imi, data urodzenia** 

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

10. Identyfikator REGON 

B.2. 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. OBOWIZEK ZŁOENIA DEKLARACJI 
Podatnik ma obowizek złoenia wraz z korekt deklaracji pisemnego uzasadnienia przyczyny korekty - art. 81 ustawy Ordynacja podatkowa

20. Okolicznoci powodujce obowizek złoenia deklaracji (zaznaczy właciwy kwadrat):

1.deklaracja roczna   2.korekta deklaracji rocznej 
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D. DANE DOTYCZCE PRZEDMIOTÓW OPODATKOWANIA (z wyjtkiem zwolnionych) 

 Wyszczególnienie Podstawa opodatkowania 
Stawka podatku wynikajca 

z Uchwały Rady Gminy 
Wilkowice w zł,gr lub % 

Kwota podatku w zł,gr 

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

21. 

…………………………. m2

22. 

………………………………..2

23. 

………………………………..2

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

24. 

…………………………. m2

25. 

………………………………..2

26. 

………………………………..2

 3. pozostałe grunty 
27. 

…………………………. m2

28. 

………………………………..2

29. 

………………………………..2

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

 1. mieszkalnych - ogółem 
30. 

…………………………. m2

31. 

………………………………..2

32. 

………………………………..2

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

- kondygnacji o wysokoci powyej 2,20m 

33. 

…………………………. m2

…………………………. m2

34. 

………………………………..2

………………………………..2

35. 

………………………………..2

………………………………..2

* 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. 

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

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

36. 

…………………………. m2

…………………………. m2

…………………………. m2

37. 

………………………………..2

………………………………..2

………………………………..2

38. 

………………………………..2

………………………………..2

………………………………..2

3. Zajtych na prowadzenie działalnoci 
gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym 
materiałem siewnym ogółem, 

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

42. 

…………………………. m2

…………………………. m2

…………………………. m2

43. 

………………………………..2

………………………………..2

………………………………..2

44. 

………………………………..2

………………………………..2

………………………………..2

4. Zwizanych z prowadzeniem działalnoci 
gospodarczej w zakresie udzielania wiadcze
zdrowotnych, zajtych przez podmioty udzielajce 
tych wiadcze ogółem, 

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

45. 

…………………………. m2

…………………………. m2

…………………………. m2

46. 

………………………………..2

………………………………..2

………………………………..2

47. 

………………………………..2

………………………………..2

………………………………..2

5. Pozostałych ogółem, 

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

51. 

…………………………. m2

…………………………. m2

…………………………. m2

52. 

………………………………..2

………………………………..2

………………………………..2

53. 

………………………………..2

………………………………..2

………………………………..2

D.3. WARTO BUDOWLI LUB ICH CZCI ZWIZANYCH Z PROWADZENIEM DZIAŁALNOCI GOSPODARCZEJ

 1. budowle 
54. 

……………………………….. 

55. 

…………………………….. % 

56. 

……………………………….. 

E. ŁCZNA KWOTA PODATKU 
Kwota podatku 
Suma kwot z kol. D (naley zaokrgli do pełnych złotych) 

57. 

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

58. 

G. OWIADCZENIE I PODPIS SKŁADAJCEGO / OSOBY REPREZENTUJCEJ SKŁADAJCEGO 
Owiadczam, e s mi znane przepisy Kodeksu karnego skarbowego o odpowiedzialnoci za podanie danych niezgodnych z rzeczywistoci. 

59. Imi 60. Nazwisko 

61. Data wypełnienia (dzie – miesi - rok) 62. Podpis (piecz) składajcego / osoby reprezentujcej składajcego 

G. ADNOTACJE ORGANU PODATKOWEGO 
62. Uwagi organu podatkowego 

63. Data wypełnienia (dzie – miesi - rok) 64. Podpis przyjmujcego formularz 

Pouczenie: 
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 2005r. Nr 229, poz.1954 z pón.zm.). 
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Załącznik nr 2
do uchwały nr XIII/105/2011

Rady Gminy Wilkowice
z dnia 30 listopada 2011 r.
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1. Identyfikator podatkowy składajcego informacj
PESEL - dla osób fizycznych nieprowadzcych działalnoci gospodarczej lub niebdcych zarejestrowanymi podatnikami podatku VAT 
NIP - dla pozostałych podmiotów 

…………………………………………………………………………………… 

Załcznik Nr 2 

do uchwały Rady Gminy Wilkowice 

nr XIII/105/2011 z dnia 30.11.2011 r.

IN-1 INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOCI 

na
2. Rok 

……………….……….
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2010r., Nr 95, poz.613, z pón. 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 zdarze
majcych wpływ na wysoko podatku. 

Miejsce składania: Wójt Gminy właciwy ze wzgldu na miejsce połoenia nieruchomoci. 

A. MIEJSCE SKŁADANIA INFORMACJI 
3. Wójt Gminy Wilkowice 

43-365 Wilkowice, ul. Wyzwolenia 25

B. DANE SKŁADAJCEGO INFORMACJ

B.1. DANE IDENTYFIKACYJNE
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 

7. Nazwisko, pierwsze imi, data urodzenia 

8. Imi ojca, imi matki 

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

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

15. Miejscowo 16. Kod pocztowy 17. Poczta 

C. OBOWIZEK ZŁOENIA INFORMACJI 
Podatnik ma obowizek złoenia wraz z korekt informacji pisemnego uzasadnienia przyczyny korekty - art. 81 ustawy Ordynacja podatkowa

18. Okolicznoci powodujce obowizek złoenia informacji (zaznaczy właciwy kwadrat):

1.informacja składana po raz pierwszy  2.korekta uprzednio złoonej informacji 

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

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

19. 

………………………………………………………..………………………. m2

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

20. 

………………………………………………………..………………………. m2

 3. pozostałe grunty 
21. 

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

 1. mieszkalnych - ogółem 
22. 

………………………………………………………..………………………. m2

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

- kondygnacji o wysokoci powyej 2,20m 

23. 

………………………………………………………..………………………. m2

………………………………………………………..………………………. m2

* 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. 

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

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

24. 

………………………………………………………..………………………. m2

………………………………………………………..………………………. m2

………………………………………………………..………………………. m2

3. Zajtych na prowadzenie działalnoci gospodarczej w 
zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym 
ogółem, 

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

25. 

………………………………………………………..………………………. m2

………………………………………………………..………………………. m2

………………………………………………………..………………………. m2

4. Zwizanych z prowadzeniem działalnoci gospodarczej w 
zakresie udzielania wiadcze zdrowotnych, zajtych przez 
podmioty udzielajce tych wiadcze ogółem, 

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

26. 

………………………………………………………..………………………. m2

………………………………………………………..………………………. m2

………………………………………………………..………………………. m2

5. Uytkowane przez właciciela i członków jego rodziny na 
cele rekreacyjno-wypoczynkowe ogółem, 

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

27. 

………………………………………………………..………………………. m2

………………………………………………………..………………………. m2

………………………………………………………..………………………. m2

6. Garae wolnostojce, przybudowane do budynków 
mieszkalnych lub znadujce si w budynkach innych ni
mieszkalne ogółem, 

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

28. 

………………………………………………………..………………………. m2

………………………………………………………..………………………. m2

………………………………………………………..………………………. m2

7. Budynki gospodarcze ogółem, 

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

29. 

………………………………………………………..………………………. m2

………………………………………………………..………………………. m2

………………………………………………………..………………………. m2

8. Pozostałych ogółem, 

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

30. 

………………………………………………………..………………………. m2

………………………………………………………..………………………. m2

………………………………………………………..………………………. m2

D.3. WARTO BUDOWLI LUB ICH CZCI ZWIZANYCH Z PROWADZENIEM DZIAŁALNOCI GOSPODARCZEJ

 1. budowle 
31. 

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

32. 

F. OWIADCZENIE I PODPIS SKŁADAJCEGO / OSOBY REPREZENTUJCEJ SKŁADAJCEGO 
Owiadczam, e s mi znane przepisy Kodeksu karnego skarbowego o odpowiedzialnoci za podanie danych niezgodnych z rzeczywistoci. 

33. Imi 34. Nazwisko 

35. Data wypełnienia (dzie – miesi - rok) 36. Podpis (piecz) składajcego / osoby reprezentujcej składajcego 

G. ADNOTACJE ORGANU PODATKOWEGO 
37. Uwagi organu podatkowego 

38. Data wypełnienia (dzie – miesi - rok) 39. Podpis przyjmujcego formularz 

Wszelkich wyjanie odnonie sposobu wypełnienia niniejszej informacji udziela Referat Wymiaru 
Podatków (Urzd Gminy,II pitro, pok. Nr 413, tel. 33 499-00-77 w.312). 

Wypełni i zwróci w terminie 7 dni.
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5406

UCHWAŁA NR XVI/121/2011 
RADY MIASTA WOJKOWICE

z dnia 28 listopada 2011 r.

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących 
w Gminie Wojkowice

Na podstawie art. 18 ustęp 2 pkt 8 ustawy 
z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym 
(tekst jednolity: Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 
z późniejszymi zmianami) i art. 5 ustęp 1 ustawy 
z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach 
lokalnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010r., Nr 95, 
poz. 613 z późniejszymi zmianami), uchwala się, 
co następuje: 

§ 1. Określa się następujące stawki roczne po-
datku od nieruchomości, obowiązujące na terenie 
Gminy Wojkowice:

1) od gruntów:
a) związanych z prowadzeniem działalności go-

spodarczej, bez względu na sposób sklasyfikowania
w ewidencji gruntów i budynków – 0,78 zł od 1m² 
powierzchni,

b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne, 
retencyjne lub elektrowni wodnych – 3,84 zł od 1ha 
powierzchni,

c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie 
odpłatnej statutowej działalności pożytku publicz-
nego przez organizacje pożytku publicznego – 0,27 
zł od 1m² powierzchni,

2) od budynków lub ich części:
a) mieszkalnych – 0,63 zł od 1m² powierzchni 

użytkowej,
b) związanych z prowadzeniem działalności 

gospodarczej, innej niż działalność rolnicza i leśna, 
oraz od budynków mieszkalnych lub ich części za-
jętych na prowadzenie działalności gospodarczej 
– 19,76 zł od 1m² powierzchni użytkowej,

c) zajętych na prowadzenie działalności go-
spodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym
materiałem siewnym – 9,48 zł od 1m² powierzchni 
użytkowej,

d) zajętych na prowadzenie działalności gospo-
darczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych 
– 4,07 zł od 1m² powierzchni użytkowej,

e) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie 
odpłatnej działalności pożytku publicznego przez 
organizacje pożytku publicznego, w zależności od 
rodzaju:

- - od garaży w budynkach niemieszkalnych 
– 6,55 zł od 1m² powierzchni użytkowej,

- od zabudowań gospodarczych, zajętych na 
potrzeby własne osób fizycznych (komórki, chlewy,
stodoły) – 4,40 zł od 1m² powierzchni użytkowej,

- od pozostałych – 6,55 zł od 1m² powierzchni 
użytkowej.

3) od budowli związanych z prowadzeniem 
działalności gospodarczej, innej niż działalność 
rolnicza lub leśna – 2 % ich wartości, określonej na 
podstawie art. 4 ustęp 1 pkt 3 i ustęp 3-7 ustawy 
o podatkach i opłatach lokalnych.

§ 2. Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały 
traci moc Uchwała Rady Miasta Wojkowice nr III/15/
2010 z dnia 13 grudnia 2010r. w sprawie określenia 
wysokości stawek podatku od nieruchomości obo-
wiązujących w Gminie Wojkowice.

§ 3. Uchwała zostaje podana do publicznej wia-
domości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń 
Urzędu Miasta w Wojkowicach.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie od dnia 1 stycznia 
2012r., lecz nie wcześniej niż po upływie 14 dni od 
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Woje-
wództwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miasta  
mgr Jerzy Podleżyński

5407

UCHWAŁA NR XVI/123/2011 
RADY MIASTA WOJKOWICE

z dnia 28 listopada 2011 r.

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych obowiązujących 
w Gminie Wojkowice w 2012r. oraz zwolnień z tego podatku

Na podstawie art. 18 ustęp 2 pkt 8 ustawy 
z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym 

(tekst jednolity: Dz. U. z 2001r., nr 142, poz. 1591 
z późniejszymi zmianami) i art. 10 ustęp 1 i 2 i art. 
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12 ustęp 4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o po-
datkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity: Dz. U. 
z 2010r., Nr 95, poz. 613 z późniejszymi zmianami), 
uchwala się, co następuje: 

§ 1. Określa się wysokość rocznych stawek po-

datku od środków transportowych, obowiązujących 
w 2012r. w Gminie Wojkowice, w zależności od 
masy całkowitej i roku produkcji pojazdu:

1) od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej 
masie całkowitej:

a) powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie
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§ 2. Zwalnia się z podatku od środków trans-
portowych pojazdy Ochotniczych Straży Pożarnych 
w Gminie Wojkowice używane do działań związa-
nych z ochroną przeciwpożarową.

§ 3. Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwa-
ły, traci moc Uchwała Rady Miasta Wojkowice 

nr III/16/2010 z dnia 13 grudnia 2010r. w sprawie 
określenia wysokości stawek podatku od środków 
transportowych obowiązujących w Gminie Wojko-
wice w 2011r.

§ 4. Uchwała zostaje podana do publicznej wia-
domości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń 
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Urzędu Miasta w Wojkowicach.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie od dnia 01 stycz-
nia 2012r., lecz nie wcześniej niż po upływie 14 

Poz. 5407, 5408

dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miasta  
mgr Jerzy Podleżyński

5408

UCHWAŁA NR XI/123/11 
RADY GMINY WRĘCZYCA WIELKA

z dnia 30 listopada 2011 r.

w sprawie podatku od środków transportowych

Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 8, art. 40 ust.1, 
art. 41 ust.1 oraz art. 42 ustawy z dnia 8 marca 
1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. 
U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) i art. 10 
ust.1 i 2 ustawy z 12 stycznia 1991 r. o podatkach 
i opłatach lokalnych1) (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 
r. Nr 95, poz. 613 z późn. zm.) oraz Obwieszczenia 
Ministra Finansów z dnia 19 października 2011 

r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych 
w podatkach i opłatach lokalnych (MP. Nr 95, poz. 
961) Rada Gminy Wręczyca Wielka uchwala: 

§ 1. Określa się wysokość stawek podatku od 
środków transportowych na 2012 r.

1. Od samochodów ciężarowych o dopuszczal-
nej masie całkowitej:

Id: YNSZU-VEOTS-RPXBK-JRMHM-HOWHC. Podpisany Strona 1

UCHWAŁA NR XI/123/11
RADY GMINY WRĘCZYCA WIELKA

z dnia 30 listopada 2011 r.

w sprawie podatku od środków transportowych 

Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 8, art. 40 ust.1, art. 41 ust.1 oraz art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) i art. 10 ust.1 i 2 ustawy 
z 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych1) (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 z późn. 
zm.) oraz Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2011 r. w sprawie górnych granic stawek 
kwotowych w podatkach i opłatach lokalnych (MP. Nr 95, poz. 961) 

Rada Gminy Wręczyca Wielka 
uchwala: 

§ 1. Określa się wysokość stawek podatku od środków transportowych na 2012 r. 

1. Od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej: 

 
Posiadające wyposażenie w katalizator Dopuszczalna masa całkowita w tonach 

Tak Nie 
Powyżej 3,5 Włącznie 5,5 716 740 
Powyżej 5,5 Włącznie 7,5 910 932 
Powyżej 7,5 Mniej niż 12 1026 1052 

 
Dopuszczalna masa całkowita w tonach Rodzaj zawieszenia 

Nie mniej niż Mniej niż 
Liczba osi 

Pneumatyczne lub równoważne Inne (resorowe) 
12 15 2 1252 1372 
15 2 1742 1776 
12 18 3 1692 1742 
18 3 2346 2470 
12 29 4 i więcej 2276 2408 
29 4 i więcej 2788 2966 

2. Od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą 
o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów: 

 
Dopuszczalna masa całkowita w tonach Posiadające wyposażenie w katalizator 

Nie mniej niż Mniej niż Tak Nie 
3,5 12 886 910 

 
Dopuszczalna masa całkowita w tonach Rodzaj zawieszenia 

Nie mniej niż Mniej niż 
Liczba osi 

Pneumatyczne lub równoważne Inne (resorowe) 
12 18 2 1026 1052 
18 25 2 1228 1252 
25 31 2 1776 1838 
31 2 2170 2288 
12 40 3 i więcej 2098 2160 
40 3 i więcej 2802 2966 

3. Przyczepy lub naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą 
7 i więcej ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku 
rolnego: 
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1) Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw Wspólnot Europej-
skich:

 1. dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992 r. w sprawie ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów 
transportu kombinowanego towarów między państwami członkowskimi (Dz. Urz. WE L 368 z 17.12.1992),

 2. dyrektywy 1999/62/WE z dnia 17 czerwca 1999 r. w sprawie pobierania opłat za użytkowanie niektórych typów 
infrastruktury przez pojazdy ciężarowe (Dz. Urz. WE L 187 z 20.07.1999).

 Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej, zamieszczone w niniejszej ustawie – z dniem uzyskania 
przez Rzeczpospolitą Polską członkowska w Unii Europejskiej – dotyczą ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzę-
dowym Unii Europejskiej – wydanie specjalne.

Poz. 5408, 5409

Id: YNSZU-VEOTS-RPXBK-JRMHM-HOWHC. Podpisany Strona 2

 
Dopuszczalna masa całkowita zespołu w tonach Rodzaj zawieszenia 

Nie mniej niż Mniej niż Pneumatyczne lub równoważne Inne (resorowe) 
7 12 448 458 

 
Dopuszczalna masa całkowita zespołu w tonach Rodzaj zawieszenia 

Nie mniej niż Mniej niż 
Liczba 

osi Pneumatyczne lub 
równoważne 

Inne 
(resorowe) 

12 25 1 634 696 
25 1 1052 1600 
12 28 2 634 696 
28 38 2 1052 1600 
38 2 1432 2098 
12 38 3 

i więcej 
1160 1588 

38 3 
i więcej 

1182 1600 

4. Od autobusów: 

 
Posiadające wyposażenie w katalizator Liczba miejsc do siedzenia 

Tak Nie 
do 15 włącznie 578 612 
16-29 włącznie 1026 1052 

30 i więcej 1966 1992 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wręczyca Wielka. 

§ 3. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz ogłoszeniu w sposób 
zwyczajowo przyjęty na terenie Gminy. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2012 r. 

 

Przewodniczący Rady Gminy 

Marek Prubant

1) Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich: 
1. dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992 r. w sprawie ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów 
transportu kombinowanego towarów między państwami członkowskimi (Dz. Urz. WE L 368 z 17.12.1992), 
2. dyrektywy 1999/62/WE z dnia 17 czerwca 1999 r. w sprawie pobierania opłat za użytkowanie niektórych typów 
infrastruktury przez pojazdy ciężarowe (Dz. Urz. WE L 187 z 20.07.1999). 
Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej, zamieszczone w niniejszej ustawie – z dniem uzyskania przez 
Rzeczpospolitą Polską członkowska w Unii Europejskiej – dotyczą ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii 
Europejskiej – wydanie specjalne. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi 
Gminy Wręczyca Wielka.

§ 3. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Śląskiego oraz ogło-
szeniu w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie 

Gminy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 stycz-
nia 2012 r.

Przewodniczący Rady Gminy  
Marek Prubant

5409

UCHWAŁA NR XI/124/11 
RADY GMINY WRĘCZYCA WIELKA

z dnia 30 listopada 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 oraz art. 42 ustawy z dnia 8 marca 
1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity 
Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.), art. 
5 ust.1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o po-
datkach i opłatach lokalnych 1) (tekst jednolity: 

Dz. U. z 2010 r. Nr 95 poz. 613 z późn. zm.) oraz 
Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 19 paź-
dziernika 2011 r. w sprawie górnych granic stawek 
kwotowych w podatkach i opłatach lokalnych (MP. 
Nr 95 poz. 961) Rada Gminy Wręczyca Wielka  
uchwala: 
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§ 1. Podatek od nieruchomości wynosi rocz-
nie:

1. Od gruntów:
a) związanych z prowadzeniem działalności 

gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifi-
kowania w ewidencji gruntów i budynków – 0,80 
zł od 1 m² 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 publicz-
nego przez organizacje pożytku publicznego – 0,19 
zł od 1 m² powierzchni;

2. Od budynków i ich części:
a) mieszkalnych – 0,67 zł od 1 m² 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 1 m² powierzchni użytkowej,

c) zajętych na prowadzenie działalności go-
spodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym
materiałem siewnym – 10,24 zł od 1 m² powierzchni 
użytkowej,

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

tych świadczeń – 4,35 zł od 1 m² powierzchni użyt-
kowej,

e) pozostałych w tym zajętych na prowadzenie 
odpłatnej statutowej działalności pożytku publicz-
nego przez organizacje pożytku publicznego – 6,30 
zł od 1 m² powierzchni;

3. Od budowli - 2 % ich wartości określonej 
na podstawie art.4 ust.1 pkt 3 i ust. 3-7 ustawy 
z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach 
lokalnych.

§ 2. Traci moc Uchwała Rady Gminy Wręczyca 
Wielka Nr XL/388/10 z dnia 9 listopada 2010 r. 
w sprawie określenia wysokości stawek podatku 
od nieruchomości.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi 
Gminy Wręczyca Wielka.

§ 4. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Śląskiego oraz ogło-
szeniu w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie 
Gminy.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 stycz-
nia 2012 r.

Przewodniczący Rady Gminy  
Marek Prubant

1) Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw Wspólnot Europej-
skich:

 1) dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992 r. w sprawie ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów 
transportu kombinowanego towarów między państwami członkowskimi (Dz.Urz. WE L 368 z 17.12.1992),

 2) dyrektywy 1999/62/WE z dnia 17 czerwca 1999 r. w sprawie pobierania opłat za użytkowania niektórych typów 
infrastruktury przez pojazdy ciężarowe (Dz.Urz. WE L 187 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 Urzędo-
wym Unii Europejskiej – wydanie specjalne.

5410

UCHWAŁA NR XI/125/11 
RADY GMINY WRĘCZYCA WIELKA

z dnia 30 listopada 2011 r.

w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości

Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 8, art. 40 ust. 
1, art. 41 ust 1 oraz art. 42 ustawy z dnia 8 marca 
1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity 
Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.), art. 
7 ust.3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podat-
kach i opłatach lokalnych 1) (tekst jednolity Dz. U. 
z 2010 r. Nr 95 poz. 613 z późn. zm.) Rada Gminy 
Wręczyca Wielka uchwala: 

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

1. Budynki lub ich części wykorzystywane na 
cele związane z ochroną bezpieczeństwa ludzi oraz 
utrzymywania bezpieczeństwa i porządku publicz-
nego 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 z gruntami 
związanymi z tymi budynkami;

2. Budynki lub ich części wykorzystywane na 
potrzeby działalności kulturalnej prowadzonej 
w formie świetlic, domów kultury i bibliotek, 
o których mowa w art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 25 
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października 1991 r. o organizowaniu i prowadze-
niu działalności kulturalnej (tekst jednolity Dz.U. 
z 2001 r. Nr 13, poz. 123 z późn.zm.) wraz gruntami 
związanymi z tymi budynkami

3. Budynki lub ich części wykorzystywane na 
działalność statutową polegającą na świadczeniu 
lub wykonywaniu zadań dotyczących ochrony 
przeciwpożarowej mającej na celu ochronę życia, 
zdrowia, mienia lub środowiska przed pożarem 
realizowane na podstawie ustawy o ochronie prze-
ciwpożarowej (tekst jednolity Dz.U. z 2009r. Nr 178 
poz.1380 z późn.zm.)

4. Zwolnienia o których mowa w pkt.1-3 nie 
odnoszą się do gruntów, budynków lub ich części 
związanych z prowadzeniem działalności gospo-

Poz. 5410, 5411, 5412

darczej.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi 
Gminy Wręczyca Wielka.

§ 3. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Śląskiego oraz ogło-
szeniu w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie 
Gminy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 stycz-
nia 2012 r.

Przewodniczący Rady Gminy  
Marek Prubant

1) Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw Wspólnot Europej-
skich:

 1) dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992 r. w sprawie ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów 
transportu kombinowanego towarów między państwami członkowskimi (Dz.Urz. WE L 368 z 17.12.1992),

 2) dyrektywy 1999/62/WE z dnia 17 czerwca 1999 r. w sprawie pobierania opłat za użytkowania niektórych typów 
infrastruktury przez pojazdy ciężarowe (Dz.Urz. WE L 187 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 Urzędo-
wym Unii Europejskiej – wydanie specjalne.

5411

UCHWAŁA NR XI/126/11 
RADY GMINY WRĘCZYCA WIELKA

z dnia 30 listopada 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 oraz art. 42 ustawy z dnia 8 marca 
1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. 
U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm), oraz art. 
6 ust.3 ustawy z dnia 15 listopada 1984r. o podatku 
rolnym (tekst jednolity Dz.U z 2006 r. Nr 136, poz. 
969 z późn.zm.) oraz Komunikatu Prezesa Główne-
go Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 
2011r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 
pierwszych trzech kwartałów 2011 r. (M.P. Nr 95 
poz.969) Rada Gminy Wręczyca Wielka uchwala: 

§ 1. Obniża się cenę skupu żyta do celów wy-
miaru podatku rolnego za okres pierwszych trzech 
kwartałów 2011r. z kwoty 74,18 zł za 1dt do kwoty 

55,00 zł za 1dt.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi 
Gminy Wręczyca Wielka.

§ 3. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Śląskiego oraz ogło-
szeniu w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie 
Gminy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 stycz-
nia 2012r.

Przewodniczący Rady Gminy  
Marek Prubant

5412

UCHWAŁA NR XI/127/11 
RADY GMINY WRĘCZYCA WIELKA

z dnia 30 listopada 2011 r.

w sprawie zatwierdzenia wzorów formularzy informacji i deklaracji na podatek od nieruchomości, 
rolny i leśny
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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 1990 
r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. 
z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn.zm.), art. 6 ust. 
13 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach 
i opłatach lokalnych 1) (tekst jednolity Dz. U. z 2010 
r. Nr 95, poz. 613 z późn.zm.), 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. 9 ustawy z dnia 30 października 
2002 r. o podatku leśnym (tekst jednolity Dz. U. 
z 2002r. Nr 200, poz. 1682 z późn.zm.) Rada Gminy 
Wręczyca Wielka uchwala: 

§ 1. Zatwierdza się następujące wzory formula-
rzy w brzmieniu załączników od nr 1-6 do niniejszej 
uchwały:

1. Informacja w sprawie podatku od nierucho-
mości - Załącznik Nr 1

2. Deklaracja na podatek od nieruchomości 
- Załącznik Nr 2

3. Informacja w sprawie podatku rolnego - Za-
łącznik Nr 3

4. Deklaracja na podatek rolny - Załącznik Nr 4
5. Informacja w sprawie podatku leśnego - Za-

łącznik Nr 5
6. Deklaracja na podatek leśny - Załącznik Nr 6

§ 2. Traci moc Uchwała Nr XIV/139/04 Rady 
Gminy Wręczyca Wielka z dnia 07 grudnia 2004r. 
w sprawie zatwierdzenia wzorów formularzy do-
tyczących podatków od nieruchomości, podatku 
rolnego i podatku leśnego.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi 
Gminy Wręczyca Wielka.

§ 4. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Śląskiego oraz ogło-
szeniu w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie 
Gminy.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 stycz-
nia 2012 r.

Przewodniczący Rady Gminy  
Marek Prubant

1) Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw Wspólnot Europej-
skich:

 1) dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992 r. w sprawie ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów 
transportu kombinowanego towarów między państwami członkowskimi (Dz.Urz. WE L 368 z 17.12.1992),

 2) dyrektywy 1999/62/WE z dnia 17 czerwca 1999 r. w sprawie pobierania opłat za użytkowania niektórych typów 
infrastruktury przez pojazdy ciężarowe (Dz.Urz. WE L 187 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 Urzędo-
wym Unii Europejskiej – wydanie specjalne.
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Załącznik nr 1
do uchwały nr XI/127/11

Rady Gminy Wręczyca Wielka
z dnia 30 listopada 2011 r.

1.Identyfikator podatkowy składajcego informacj*

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

                                                            Załcznik Nr 1
                                                            do Uchwały Nr XI/127/11

 Rady Gminy Wrczyca Wielka 
z dnia 30 listopada 2011 r.                          

IN – 1                   INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU 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 z pón. zm.)Niniejsza 
ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdroenia nastpujcych dyrektyw Wspólnot Europejskich: 1) dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992 
r. w sprawie ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów transportu kombinowanego towarów midzy pastwami członkowskimi (Dz. Urz. WE L 
368 z 17.12.1992), 2) dyrektywy 1999/62/WE z dnia 17 czerwca 1999 r. w sprawie pobierania opłat za uytkowanie niektórych typów infrastruktury przez 
pojazdy ciarowe (Dz. Urz. WE L 187 z 20.07.1999).Dane dotyczce ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej, zamieszczone w niniejszej ustawie – z 
dniem uzyskania przez Rzeczpospolit Polsk członkostwa w Unii Europejskiej – dotycz ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzdowym Unii 
Europejskiej – wydanie specjalne; (tekst jedn. Dz.U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84 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 Wrczyca Wielka

A. MIEJSCE SKŁADANIA INFORMACJI 
3. Wójt Gminy Wrczyca Wielka 
     ul. Sienkiewicza 1 

B. DANE SKŁADAJCEGO INFORMACJ
B.1 DANE IDENTYFIKACYJNE 
 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 zaleny (np. dzierawca, najemca)  8. współposiadasz zaleny (np. dzierawca, najemca) 

5. Miejsce/a (adres/y) połoenia przedmiotów opodatkowania oraz identyfikator/y działek, budynków, lokali ( Uwaga! Wykazuje si odrbnie  
   dla kadej nieruchomoci ) 
     

6. Numer/y ksigi wieczystej lub zbioru/ów dokumentów oraz nazwa sdu, w którym prowadzona jest ksiga wieczysta lub zbiór dokumentów   
(Uwaga! Wykazuje si odrbnie dla kadej nieruchomoci) 

 7. Nazwisko, pierwsze imi, drugie imi

 8. Imi ojca, imi matki 

 9. Numer PESEL/REGON 

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                                               2. korekta uprzednio złoonej informacji 

na 
2. Rok 

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

*
PESEL-w przypadku podatników bdcych osobami fizycznymi  nie prowadzcych działalno gospodarcz

    NIP -   w przypadku podatników bdcych osobami fizycznymi  prowadzcych działalno gospodarcz
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D. DANE DOTYCZCE PRZEDMIOTÓW OPODATKOWANIA (z wyjtkiem zwolnionych) 
D.1 POWIERZCHNIA GRUNTÓW ( Uwaga! Wykazujemy z dokładnoci do 1 m 2)

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. pozostałe grunty, w tym zajte na prowadzenie odpłatnej statutowej działalnoci 
poytku publicznego przez organizacje poytku publicznego 

22. 
............................................. m2

D.2 POWIERZCHNIA UYTKOWA BUDYNKÓW LUB ICH CZCI (*) 
1. mieszkalnych - ogółem 23. 

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

w  tym: 
-  kondygnacji o wysokoci od 1,40 do 2,20 m  

         - kondygnacji o wysokoci powyej 2,20 m

24. 
......................................................... m2 

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

* 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. 

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

     w  tym: 
-  kondygnacji o wysokoci od 1,40 do 2,20 m  

        -  kondygnacji o wysokoci powyej 2,20 m

25. 
............................................. m2

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

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

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

     w  tym: 
-  kondygnacji o wysokoci od 1,40 do 2,20 m  
     

        - kondygnacji o wysokoci powyej 2,20 m

26. 
............................................. m2

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

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

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

     w  tym: 
-  kondygnacji o wysokoci od 1,40 do 2,20 m  

        -  kondygnacji o wysokoci powyej 2,20 m

27. 
............................................. m2

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

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

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

      w  tym: 
-  kondygnacji o wysokoci od 1,40 do 2,20 m  
    

    -  kondygnacji o wysokoci powyej 2,20 m

28. 
............................................. m2

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

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

D.3 BUDOWLE
1. budowle 
   (warto, o której mowa w przepisach o podatkach dochodowych) 

29. 
...................................................

E. INFORMACJA O PRZEDMIOTACH ZWOLNIONYCH 
     (poda powierzchni, bd warto budowli przedmiotów zwolnionych 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.
 30. Imi 31. Nazwisko 

 32. Data wypełnienia (dzie - miesic - rok) 33. Podpis (piecz) składajcego / osoby reprezentujcej składajcego 

G. ADNOTACJE ORGANU PODATKOWEGO 
34. Uwagi organu podatkowego

35. Identyfikator przyjmujcego formularz 36. Data i podpis przyjmujcego formularz 
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Załącznik nr 2
do uchwały nr XI/127/11

Rady Gminy Wręczyca Wielka
z dnia 30 listopada 2011 r.

1.Identyfikator podatkowy składajcego deklaracj

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

                                                                                     Załcznik Nr 2
                                                                           do Uchwały Nr XI/127/11

 Rady Gminy Wrczyca Wielka
                                                                                      z dnia 30 listopada  2011 r. 

DN – 1                     DEKLARACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOCI 

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jedn. z 2010r. Nr 95 poz.613, z pón. zm.). Niniejsza 
ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdroenia nastpujcych dyrektyw Wspólnot Europejskich: 1) dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 
1992 r. w sprawie ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów transportu kombinowanego towarów midzy pastwami członkowskimi (Dz. Urz. 
WE L 368 z 17.12.1992), 2) dyrektywy 1999/62/WE z dnia 17 czerwca 1999 r. w sprawie pobierania opłat za uytkowanie niektórych typów 
infrastruktury przez pojazdy ciarowe (Dz. Urz. WE L 187 z 20.07.1999).Dane dotyczce ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej, zamieszczone w 
niniejszej ustawie – z dniem uzyskania przez Rzeczpospolit Polsk członkostwa w Unii Europejskiej – dotycz ogłoszenia tych aktów w Dzienniku 
Urzdowym Unii Europejskiej – wydanie specjalne; tekst jedn. Dz.U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84 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 31 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 Wrczyca Wielka

A. MIEJSCE SKŁADANIA DEKLARACJI 
3. Wójt Gminy Wrczyca Wielka 
    ul. Sienkiewicza 1 

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, najemca)   8. współposiadasz zaleny (np. dzierawca, najemca) 

6. Miejsce/a (adres/y) połoenia przedmiotów opodatkowania oraz identyfikator/y działek, budynków, lokali ( Uwaga! Wykazuje si odrbnie  
   dla kadej nieruchomoci ) 
     
     

 7. Numer/y ksigi wieczystej lub zbioru/ów dokumentów oraz nazwa sdu, w którym prowadzona jest ksiga wieczysta lub zbiór dokumentów      
    ( Uwaga! Wykazuje si odrbnie dla kadej nieruchomoci ) 
     

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

 9. Nazwa skrócona* / imi ojca, imi matki, data urodzenia ( Uwaga! Wykazuje si tylko wówczas, gdy osobie fizycznej nie nadano numeru  
    PESEL ) ** 

 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 

na 
2. Rok 

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

D. DANE DOTYCZCE PRZEDMIOTÓW OPODATKOWANIA (z wyjtkiem zwolnionych) 

Wyszczególnienie Podstawa 
opodatkowania 

Stawka podatku 
wynikajca z 
Uchwały Rady  
Gminy 

Kwota podatku 
w zł, gr 

D.1 POWIERZCHNIA GRUNTÓW (Uwaga! Wykazujemy z dokładnoci do 1 m 2.)
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. pozostałe grunty, 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 (*) 
1. mieszkalnych - ogółem 30. 

.................... m2
31. 

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

.................,.......
   w tym: 
    -  kondygnacji o wysokoci od 1,40 do 2,20 m  
        
    - kondygnacji o wysokoci powyej 2,20 m  

33. 
......................... m2 

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

34. 
........................,........

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

35. 
........................,....... 

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

* 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. 

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

    w  tym: 
-  kondygnacji o wysokoci od 1,40 do 2,20 m  

            
         -  kondygnacji o wysokoci powyej 2,20 m 

36. 

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

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

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

37. 

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

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

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

38. 

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

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

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

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

     w tym: 
-  kondygnacji o wysokoci od 1,40 do 2,20 m  
     

         -  kondygnacji o wysokoci powyej 2,20 m 

39. 

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

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

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

40. 

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

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

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

41. 

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

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

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

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

    ogółem 
    w tym:

-  kondygnacji o wysokoci od 1,40 do 2,20 m  
    

         -  kondygnacji o wysokoci powyej 2,20 m 

42. 
.........................m2

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

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

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

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

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

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

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

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

5.pozostałych ogółem, w tym zajte na prowadzenie 
odpłatnej statutowej działalnoci poytku publicznego 
przez organizacje poytku publicznego 
w tym: 

-  kondygnacji o wysokoci od 1,40 do 2,20 m 
    

    -  kondygnacji o wysokoci powyej 2,20 m 

45. 

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

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

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

46. 

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

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

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

47. 

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

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

......................,.......
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D.3 BUDOWLE
1. budowle 
     (warto, o której mowa w przepisach o podatkach dochodowych)

48. 

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

49. 

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

50. 

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

E. ŁCZNA KWOTA PODATKU 
Kwota podatku* 
Suma kwot z kol. D (naley zaokrgli do pełnych złotych) 

51. 

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

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.
 52. Imi 53. Nazwisko 

 54. Data wypełnienia (dzie - miesic - rok) 55. Podpis (piecz) składajcego / osoby reprezentujcej składajcego 

H. ADNOTACJE ORGANU PODATKOWEGO 
56. Uwagi organu podatkowego

57. Identyfikator przyjmujcego formularz 58. Data i podpis przyjmujcego formularz 

*) Pouczenie: 
W przypadku niewpłacenia w obowizujcych terminach i ratach kwoty podatku z poz. 51 lub 
wpłacenia jej w niepełnej wysokoci, niniejsza deklaracja stanowi podstaw do wystawienia tytułu 
wykonawczego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postpowaniu 
egzekucyjnym w administracji (tekst jedn. Dz. U. z 2002 r. Nr 110, poz. 968, z pón.zm.) 
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Załącznik nr 3
do uchwały nr XI/127/11

Rady Gminy Wręczyca Wielka
z dnia 30 listopada 2011 r.

1.Identyfikator podatkowy składajcego informacj*

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

                                                              Załcznik Nr 3
                                                              do Uchwały Nr XI/127 /11

Rady Gminy Wrczyca Wielka
                                                                      z dnia 30 listopada 2011r.

IR – 1                               INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU ROLNEGO 

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (tekst jedn. Dz. U. z 2006 r. Nr 136 , poz.969 ze zm.) 
Składajcy:            Formularz przeznaczony dla osób fizycznych bdcych włacicielami gruntów, posiadaczami samoistnymi gruntów, uytkownikami 

wieczystymi gruntów, posiadaczami gruntów na podstawie umowy zawartej stosownie do przepisów o ubezpieczeniu społecznym 
rolników oraz  posiadaczami gruntów 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 zdarze majcych wpływ na wysoko podatku. 

Miejsce składania:  Wójt Gminy Wrczyca Wielka

A. MIEJSCE SKŁADANIA INFORMACJI 
3. Wójt Gminy Wrczyca Wielka 
    ul. Sienkiewicza 1

B. DANE SKŁADAJCEGO INFORMACJ

B.1 DANE IDENTYFIKACYJNE 
 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  zaleny (np. dzierawca)     8. współposiadacz  zaleny (np. dzierawca)    

5. Miejsce/a (adres/y) połoenia przedmiotów opodatkowania oraz identyfikator/y działek (Uwaga! Wykazuje si odrbnie dla kadej    
   nieruchomoci) 
     

6. Numer/y ksigi wieczystej lub zbioru/ów dokumentów oraz nazwa sdu, w którym prowadzona jest ksiga wieczysta lub zbiór dokumentów      
   (Uwaga! Wykazuje si odrbnie dla kadej nieruchomoci) 
     

 7. Nazwisko, pierwsze imi, drugie imi
     

 8. Imi ojca, imi matki 

 9.Numer PESEL/REGON 

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  

na 
2. Rok 

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

*
PESEL-w przypadku podatników bdcych osobami fizycznymi  nie prowadzcych działalno gospodarcz

    NIP -   w przypadku podatników bdcych osobami fizycznymi  prowadzcych działalno gospodarcz
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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 
Uwaga! Wykazujemy z dokładnoci do 1 m2. 

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 

b) zarybione innymi gatunkami ryb ni
w poz. a) 

c) grunty pod stawami niezarybionymi 

Rowy 
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Grunty zadrzewione i zakrzaczone 
połoone na UR 

I 
II 

IIIa 
III 

IIIb 
IVa 
IV 
V 
VI 
VIz 

Razem 

E. INFORMACJA O PRZEDMIOTACH ZWOLNIONYCH 
       (poda rodzaj, klas i powierzchni gruntów zwolnionych 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.
 20. Imi 21. Nazwisko 

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

G. ADNOTACJE ORGANU PODATKOWEGO 
24. Uwagi organu podatkowego 

25. Identyfikator przyjmujcego formularz 26.  Data i podpis przyjmujcego formularz 
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Załącznik nr 4
do uchwały nr XI/127/11

Rady Gminy Wręczyca Wielka
z dnia 30 listopada 2011 r.

Poz. 5412

1.Identyfikator podatkowy składajcego deklaracj

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

                                                              Załcznik Nr 4
                                                              do Uchwały Nr XI/127 /11

Rady Gminy Wrczyca Wielka
z dnia 30 listopada 2011 r.

DR – 1                                       DEKLARACJA NA PODATEK  ROLNY 

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (tekst jedn. Dz. U. z  2006r. Nr 136, poz.969 z pón.zm.) 
Składajcy:            Formularz przeznaczony dla 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 oraz dla osób fizycznych bdcych współwłacicielami 
lub współposiadaczami z osobami prawnymi, bd z innymi jednostkami organizacyjnymi nieposiadajcymi osobowoci prawnej lub ze 
spółkami nieposiadajcymi osobowoci prawnej.  

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 Wrczyca Wielka. 

A. MIEJSCE SKŁADANIA DEKLARACJI 
3. Wójt Gminy Wrczyca Wielka 
     ul. Sienkiewicza 1 

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 identyfikator/y działek (Uwaga! Wykazuje si odrbnie dla kadej    
    nieruchomoci 
     
     

7. Numer/y ksigi wieczystej lub zbioru/ów dokumentów oraz nazwa sdu, w którym prowadzona jest ksiga wieczysta lub zbiór dokumentów      
    (Uwaga! Wykazuje si odrbnie dla kadej nieruchomoci) 
     

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

 9. Nazwa skrócona* / imi ojca, imi matki ,data urodzenia (Uwaga! Wykazuje si tylko wówczas, gdy osobie fizycznej nie nadano numeru  
    PESEL)** 

 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 roczna                                                 2. korekta deklaracji rocznej 

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
Uwaga! Wykazujemy z dokładnoci

 do 1 m2

Liczba 
hektarów 
przelicze-
niowych 

Stawka  
z 1 ha 

(przelicze-
niowego 

lub 
fizycznego)

w zł,gr 

Wymiar 
podatku 
rolnego  
w zł,gr Ogółem 

Nie podlegajce 
przeliczeniu  
na hektary 

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       
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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       

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  (naley zaokrgli do pełnych  złotych)  

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. Podpis (piecz) składajcego / osoby reprezentujcej składajcego 

I. ADNOTACJE ORGANU PODATKOWEGO 
25. Uwagi organu podatkowego 

26. Identyfikator przyjmujcego formularz 27.Data i podpis przyjmujcego formularz 

*) Pouczenie: 
W przypadku niewpłacenia w obowizujcych terminach i ratach kwoty podatku lub wpłacenia jej w niepełnej 
wysokoci, niniejsza deklaracja stanowi podstaw do wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie z przepisami ustawy 
z dnia 17 czerwca 1966 r. o postpowaniu egzekucyjnym w administracji (tekst jedn. Dz. U. z 2002 r. Nr 110, poz. 968, 
z pón. zm.). 
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Załącznik nr 5
do uchwały nr XI/127/11

Rady Gminy Wręczyca Wielka
z dnia 30 listopada 2011 r.

1.Identyfikator podatkowy składajcego informacj*

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

                                                      Załcznik Nr 5
                                                      do Uchwały Nr XI/127/11

Rady Gminy Wrczyca Wielka
                                              z dnia 30 listopada 2011 r.                                                   

IL-1                                      INFORMACJA  W SPRAWIE  PODATKU  LENEGO

                                                             na
                                                                     
Podstawa prawna: Ustawa z dnia  30 padziernika 2002 r. o podatku lenym (tekst jedn. Dz. U. z 2002r.  Nr 200, poz. 1682, ze zm.). 
Składajcy:             Formularz przeznaczony dla osób fizycznych bdcych włacicielami  lasów, posiadaczami samoistnymi lasów,     

uytkownikami wieczystymi lasów, posiadaczami lasów 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 zdarze majcych wpływ na wysoko podatku. 
Miejsce składania: Wójt Gminy Wrczyca Wielka. 

A. MIEJSCE SKŁADANIA INFORMACJI 

3. Wójt Gminy Wrczyca Wielka 
    ul. Sienkiewicza 1

B. DANE SKŁADAJCEGO INFORMACJ
B.1 DANE IDENTYFIKACYJNE 

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  zaleny (np. dzierawca)   8. współposiadacz  zaleny (np. dzierawca)    

5. Miejsce/a (adres/y) połoenia lasu oraz  identyfikator/y działek (Uwaga! Wykazuje si odrbnie dla kadej nieruchomoci) 

6. Numer/y ksigi wieczystej lub zbioru/ów dokumentów oraz nazwa sdu, w którym prowadzona jest ksiga wieczysta lub zbiór      
    dokumentów  (Uwaga! Wykazuje si odrbnie dla kadej nieruchomoci) 

7.  Nazwisko, pierwsze imi, drugie imi

8. Imi ojca, imi matki 

9. Numer PESEL/REGON 

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

13. Gmina 14. Ulica 15. Nr domu/Nr 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 złoonej uprzednio informacji 

D. DANE DOTYCZCE PRZEDMIOTÓW OPODATKOWANIA 
D.1  Z WYJTKIEM ZWOLNIONYCH 

Wyszczególnienie Powierzchnia w hektarach fizycznych 
(Uwaga! Wykazujemy z dokładnoci do 1 m 2)

1 2
1. Lasy ochronne 
2. Lasy wchodzce w skład rezerwatów przyrody i    
    parków narodowych 

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

4. Razem (w. 1–3) 

2. Rok 

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

*
PESEL-w przypadku podatników bdcych osobami fizycznymi  nie prowadzcych działalno gospodarcz

    NIP -   w przypadku podatników bdcych osobami fizycznymi  prowadzcych działalno gospodarcz
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E. INFORMACJA O PRZEDMIOTACH ZWOLNIONYCH 
      (poda powierzchni lasu zwolnionego 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.
 20. Imi 21. Nazwisko 

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

G. ADNOTACJE ORGANU PODATKOWEGO 
24. Uwagi organu podatkowego

25. Identyfikator przyjmujcego formularz 26.Data i  podpis przyjmujcego formularz 
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Załącznik nr 6
do uchwały nr XI/127/11

Rady Gminy Wręczyca Wielka
z dnia 30 listopada 2011 r.

Poz. 5412

1. Identyfikator podatkowy składajcego deklaracj

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

                                                     Załcznik Nr 6
                                                            do Uchwały Nr XI/127/11

                                            Rady Gminy Wrczyca Wielka
                                                                             z dnia 30 listopada 2011r.

  

DL-1                                       DEKLARACJA  NA  PODATEK  LENY 

                                                          na 

Podstawa prawna:  Ustawa z dnia  30 padziernika 2002 r. o podatku lenym (tekst jedn:. Dz.U. z 2002r  Nr  200, poz. 1682, ze zm.). 
Składajcy:             Formularz przeznaczony dla osób  prawnych, jednostek organizacyjnych oraz spółek nie majcych osobowoci prawnej 

bdcych włacicielami  lasów, posiadaczami samoistnymi lasów, uytkownikami wieczystymi lasów, posiadaczami lasów 
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.. 

Termin składania:  Do dnia 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 Wrczyca Wielka
A. MIEJSCE SKŁADANIA DEKLARACJI 

3. Wójt Gminy Wrczyca Wielka 
     ul. Sienkiewicza 1

B. DANE SKŁADAJCEGO DEKLARACJ (niepotrzebne skreli)
     * - dotyczy składajcego deklaracj ni e 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 zaleny (np. dzierawca)   7. współposiadasz zaleny (np. dzierawca)   

6. Miejsce/a (adres/y) połoenia lasu oraz identyfikator/y działek (Uwaga! Wykazuje si odrbnie dla kadej nieruchomoci) 

7. Numer/y ksigi wieczystej lub zbioru/ów dokumentów oraz nazwa sdu, w którym prowadzona jest ksiga wieczysta lub zbiór  
    dokumentów   (Uwaga! Wykazuje si odrbnie dla kadej nieruchomoci) 

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

9. Nazwa skrócona* /Imi ojca, imi matki, data urodzenia (Uwaga! Wykazuje si tylko wówczas, gdy osobie fizycznej nie nadano  
    numeru PESEL) ** 

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 

2. Rok 

....................................... 
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D. DANE DOTYCZCE PRZEDMIOTÓW OPODATKOWANIA (Uwaga! Wykazujemy z dokładnoci do 1 m 2.)
D.1  Z WYJTKIEM ZWOLNIONYCH 

Wyszczególnienie Powierzchnia 
w hektarach 
fizycznych1) 

Stawka 
podatku 

(0,220 m3

drewna x cena 
drewna)1) 

Podatek w zł, gr 
-  naley 

zaokrgli do 
pełnych 

dziesitek groszy 
(rubr. 2 x rubr.3 

1 2 3 4 
1. Lasy ochronne    
2. Lasy wchodzce w skład rezerwatów przyrody 
    i parków  narodowych 

   

3. Lasy pozostałe (nie wymienione w w. 1 i 2)    
E. ŁCZNA KWOTA PODATKU *
Kwot podatku ( naley zaokrgli do pełnych złotych) 
F. INFORMACJA O PRZEDMIOTACH  ZWOLNIONYCH 
       (poda powierzchni zwolnionego lasu 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.
 21. Imi 22. Nazwisko 

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

H. ADNOTACJE ORGANU PODATKOWEGO 
25. Uwagi organu podatkowego

26. Identyfikator przyjmujcego formularz 27. Data i podpis przyjmujcego formularz 

*) Pouczenie: 
W przypadku niewpłacenia w obowizujcych terminach i ratach kwoty podatku lub wpłacenia jej w niepełnej 
wysokoci, niniejsza deklaracja stanowi podstaw do wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie z przepisami ustawy 
z dnia 17 czerwca 1966 r. o postpowaniu egzekucyjnym w administracji (tekst jedn. Dz. U. z 2002 r. Nr 110, poz. 968, 
z pón. zm.). 

1)Naley poda z dokładnoci do czterech miejsc po przecinku 
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UCHWAŁA NR XII/67/2011 
RADY GMINY W ŻARNOWCU

z dnia 24 listopada 2011 r.

w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych 
oraz zwolnień od tego podatku na rok 2012

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, 
art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o sa-
morządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 
r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 10 ust. 
1 i 2 art. 12 ust. 4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. 
o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity: 
Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 z późn. zm.), pkt. 
3 Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 19 paź-
dziernika 2011 r. w sprawie górnych granic stawek 
kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2012 r.(M. 
P. z 2011 Nr 95 poz. 961),Obwieszczenia Ministra 
Finansów z dnia 20 października 2011 r. w sprawie 
stawek podatku od środków transportowych obo-
wiązujących w 2012 r. (M. P. Nr 95 poz. 962), art. 
4 ust. 1, art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 

r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych 
innych aktów prawnych (tekst jednolity Dz. U. 
z 2011 r. Nr 197 poz. 1172) Rada Gminy Żarnowiec 
- uchwala- 

§ 1. Wysokość rocznych stawek podatku od 
środków transportowych na terenie Gminy Żar-
nowiec 

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

a) powyżej 3,5 tony i poniżej 12 ton:
- • powyżej 3,5 t do 5,5 t włącznie - 708,00 zł 
- • powyżej 5,5 t do 9 t włącznie - 1008,00 zł 
- • powyżej 9 t mniej niż 12 t - 1068.00 zł 
b) równej lub wyższej niż 12 ton:

Id: HBOAX-JTBGL-WPJSU-YRLVJ-CYOJM. Podpisany Strona 2

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 - 1260,00 

b) równej lub wyższej niż 12 ton: 
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Id: HBOAX-JTBGL-WPJSU-YRLVJ-CYOJM. Podpisany Strona 3

3) Przyczepy lub naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton 
i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika 
podatku rolnego - 912,00 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: 

Id: HBOAX-JTBGL-WPJSU-YRLVJ-CYOJM. Podpisany Strona 4

5) Autobusy: 

- • mniej niż 30 miejsc – 1140,00 zł 

- • równej lub więcej niż 30 miejsc – 1908,00 zł 

§ 2. Zwalnia się od podatku od środków transportowych: - samochody należące do ochrony przeciwpożarowej. 

§ 3. Traci moc Uchwała Nr XLI/253/2010 Rady Gminy w Żarnowcu z dnia 09.11.2010 r. w sprawie ustalenia 
wysokości stawek podatku od środków transportowych oraz zwolnień od tego podatku na 2011 rok. 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Żarnowiec. 

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

 

Przewodnicząca Rady Gminy 

Teresa Słaboń

§ 2. Zwalnia się od podatku od środków trans-
portowych: - samochody należące do ochrony 
przeciwpożarowej.

§ 3. Traci moc Uchwała Nr XLI/253/2010 Rady 
Gminy w Żarnowcu z dnia 09.11.2010 r. w sprawie 
ustalenia wysokości stawek podatku od środków 
transportowych oraz zwolnień od tego podatku 
na 2011 rok.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi 
Gminy Żarnowiec.

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

Przewodnicząca Rady Gminy  
Teresa Słaboń



Dziennik Urzêdowy
Województwa Œl¹skiego Nr 313 – 21954 – Poz. 5414

5414

UCHWAŁA NR XII/68/2011 
RADY GMINY W ŻARNOWCU

z dnia 24 listopada 2011 r.

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości 
oraz zwolnień od tego podatku na 2012 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, 
art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o sa-
morządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 
r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 5 ust. 
1 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 późn. zm.), pkt. 1 i 
2 Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 19 paź-
dziernika 2011 r. w sprawie górnych granic stawek 
kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2012 r. 
(M. P. z 2011 r. Nr 95, poz. 961), art. 4 ust. 1, art. 13 
pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu 
aktów normatywnych i niektórych innych aktów 
prawnych (tekst jednolity Dz. U. z 2011 r. Nr 197 
poz. 1172) Rada Gminy Żarnowiec uchwala 

§ 1. Wysokość stawek podatku od nieruchomo-
ści na terenie Gminy Żarnowiec : 

1) od gruntów:
a) związanych z prowadzeniem działalności 

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

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

c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie 
odpłatnej statutowej działalności pożytku publicz-
nego przez organizacje pożytku publicznego - od 
1 m2 powierzchni 0,24 zł

2) od budynków lub ich części:
a) mieszkalnych - od 1 m2 powierzchni użytko-

wej 0,65 zł
b) związanych z prowadzeniem działalności go-

spodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich 
części zajętych na prowadzenie działalności gospo-
darczej - od 1 m2 powierzchni użytkowej 19,80 zł

c) zajętych na prowadzenie działalności go-
spodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym
materiałem siewnym - od 1 m2 powierzchni użyt-
kowej 10,24 zł

d) związanych z udzielaniem świadczeń zdro-
wotnych w rozumieniu przepisów o działalności 
leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych 
świadczeń – od 1 m2 powierzchni użytkowej 4,45 zł

e) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie 
odpłatnej statutowej działalności pożytku publicz-

nego przez organizacje pożytku publicznego – od 
1 m 2 powierzchni użytkowej 3,75 zł

3) od budowli - 2% ich wartości określonej 
na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3-9 ustawy 
z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach 
lokalnych.

§ 2. Zwalnia się z podatku od nieruchomości: 
1) Budynki lub ich części, grunty i budowle 

służące do ochrony przeciwpożarowej z wyjątkiem 
zajętych na działalność gospodarczą.

2) Budynki lub ich części, grunty i budowle 
wykorzystywane na cele kulturalne, pomocy spo-
łecznej, biblioteki, opieki zdrowotnej i obsługi szkół 
z wyjątkiem zajętych na działalność gospodarczą

3) Budynki lub ich części, grunty i budowle 
stanowiące mienie komunalne nie oddane w po-
siadanie zależne innym podmiotom.

4) Budynki lub ich części, grunty i budowle 
zajęte na siedziby i działalność jednostek organiza-
cyjnych gminy służących do zaopatrzenia ludności 
w wodę z wyjątkiem zajętych na działalność gospo-
darczą.

5) Budynki mieszkalne lub ich części znajdujące 
się na gruntach gospodarstw rolnych w rozumieniu 
art. 2 ust.1 ustawy o podatku rolnym, z wyjątkiem 
zajętych na działalność gospodarczą.

6) Grunty sklasyfikowane w ewidencji grun-
tów i budynków jako tereny komunikacyjne 
(oznaczone symbolem- dr) nie zaliczone do dróg 
publicznych.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi 
Gminy Żarnowiec. 

§ 4. Traci moc Uchwała Nr XLI/254/2010 Rady 
Gminy w Żarnowcu z dnia 09 listopada 2010 r. 
w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku 
od nieruchomości oraz zwolnień od tego podatku 
na 2011 rok. 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 
dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą 
z dniem 1 stycznia 2012 r. 

Przewodnicząca Rady Gminy  
Teresa Słaboń
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UCHWAŁA NR XII/69/2011 
RADY GMINY W ŻARNOWCU

z dnia 24 listopada 2011 r.

w sprawie ustalenia wzorów deklaracji i informacji na podatek od nieruchomości, 
na podatek rolny i leśny na terenie Gminy Żarnowiec

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 r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity 
Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), 
art. 6 ust. 13 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. 
o podatkach i opłatach lokalnych ( tekst jedno-
lity Dz.U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 z późn. zm.), 
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.) i 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 
w Żarnowcu uchwala: 

§ 1. 1/ wzór deklaracji na podatek od nierucho-
mości, stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszej 
uchwały, 2/ wzór informacji w sprawie podatku od 
nieruchomości, stanowiący załącznik Nr 2 do niniej-
szej uchwały, 3/ wzór deklaracji na podatek rolny, 
stanowiący załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały, 

4/ wzór informacji w sprawie podatku rolnego, 
stanowiący załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały, 
5/ wzór deklaracji na podatek leśny, stanowiący 
załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały, 6/ wzór in-
formacji w sprawie podatku leśnego, stanowiący 
załącznik Nr 6 do niniejszej uchwały,

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi 
Gminy.

§ 3. Traci moc uchwała Nr XXII/155/2008 z dnia 
17 listopada 2008r. w sprawie określenia wzoru 
formularzy informacji i deklaracji podatkowych. 

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

Przewodnicząca Rady Gminy
Teresa Słaboń
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Załącznik nr 1
do uchwały nr XII/69/2011

Rady Gminy w Żarnowcu
z dnia 24 listopada 2011 r.

Poz. 5415

                                                                                            

Załcznik Nr 1 do Uchwały Nr XII/69/2011            
                                                                                                                                                                                            Rady Gminy w arnowcu z dnia 24.10.2011 r.                        
                                                                                                                                                                            

DEKLARACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOCI
na  rok 

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych  (Dz.U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 z pón. zm.). 
Formularz przeznaczony dla osób prawnych, jednostek organizacyjnych oraz spółek nieposiadajcych 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 ze 
spółkami nieposiadajcymi osobowoci prawnej, z wyjtkiem osób fizycznych tworzcych wspólnot mieszkaniow. 
Termin składania: Do dnia 31 stycznia kadego roku podatkowego lub w terminie 14 dni od zaistnienia okolicznoci majcych wpływ  na       
                       powstanie  (wyganicie) obowizku podatkowego lub zaistnienia zdarzenia  majcego wpływ na wysoko opodatkowania. 

A. MIEJSCE SKŁADANIA DEKLARACJI
1. Miejsce składania deklaracji 

   Wójt Gminy arnowiec ul. Krakowska 34, 42-439 arnowiec 
   B.  OBOWIZEK ZŁOENIA DEKLARACJI 

Podatnik ma obowizek złoenia wraz z korekt informacji pisemnego uzasadnienia przyczyny korekty – art. 81 ustawy Ordynacja podatkowa.
2.  Okolicznoci powodujce obowizek złoenia deklaracji (zaznaczy właciwy kwadrat):

1. Złoenie  deklaracji  2. Korekta uprzednio złoonej deklaracji w zwizku z ……………………………………………z dnia……………….………. 

   C. DANE PODATNIKA SKŁADAJCEGO DEKLARACJ
 Osoba prawna   Spółka nie posiadajca osobowoci prawnej   Jednostka organizacyjna nie posiadajca osobowoci prawnej  Osoba fizyczna 

     C.1. DANE OSOBY PRAWNEJ LUB JEDNOSTKI ORGANIZACYJNEJ: W TYM SPÓŁKI NIE POSIADAJCE OSOBOWOCI PRAWNEJ 

3. Pełna nazwa 4. Nazwa skrócona 5. NIP 

6. Nr telefonu 

7. Rodzaj prowadzonej działalnoci 8. Nazwa rejestru 9. Nr rejestru 

     C.2. ADRES SIEDZIBY 
  10.  Kraj 11. Województwo  12. Powiat 

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

17. Miejscowo 18. Kod pocztowy 19. Poczta 

     
     C.3. DANE OSOBY FIZYCZNEJ
20. Nazwisko 

   

21. Pierwsze imi, drugie imi 22.  PESEL 23. NIP 

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

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

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

34. Miejscowo 35. Kod pocztowy 36. Poczta 

    
D. PODMIOT ZOBOWIZANY DO ZŁOENIA DEKLARACJI
37. Rodzaj podmiotu (zaznaczy właciwy kwadrat): 

właciciel współwłaciciel uytkownik wieczysty posiadacz samoistny posiadacz zalenyposiadacz bez tytułu prawnego

E. DANE O NIERUCHOMOCIACH I OBIEKTACH BUDOWLANYCH PODLEGAJCYCH OPODATKOWANIU LUB ZWOLNIENIU
38. Miejsce połoenia nieruchomoci (adres/y) oraz  numer/y działek 

39. Numer/y ksigi wieczystej lub zbioru/ów dokumentów 
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  F. DANE DOTYCZCE PRZEDMIOTÓW OPODATKOWANIA NIEPODLEGAJCYCH ZWOLNIENIU

F.1. POWIERZCHNIA GRUNTÓW
Podstawa 
opodatkowania

Stawka 
podatku 

Kwota podatku 

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

40. 

m2
41. 42. 

2. Pod jeziorami, zajte na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych  43.                                   ha 
                 

                                         

44, 45. 

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

46. 

                                    m2

47. 48. 

  F. 2. POWIERZCHNIA BUDYNKÓW LUB ICH CZCI 
1. Mieszkalnych - ogółem 49.                               m2 50. 51. 

w tym:  kondygnacje 

o wysokoci

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

52.                                   
                                     m2

53. 54. 

o wysokoci   
  -  powyej 2,20 m 

55.                                                    
                                     m2 

56. 57.

2. Zwizanych z prowadzeniem działalnoci gospodarczej oraz czci   
    budynków mieszkalnych zajtych na prowadzenie działalnoci  
    gospodarczej  

58.                                                     
                                     m2

59. 60. 

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

61.                                     
                                     m2

62. 63. 

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

64.                                                    
                                     m2

65. 66. 

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

67.                                                    
                                          
                                     m2

68. 69. 

F.3. BUDOWLE
Budowle  (2 %  wartoci, okrelonej na podstawie art.4 ust.1 pkt.3 i ust.3-9 
ustawy z dnia 12.01.1991 r.o podatkach i opłatach lokalnych

70. 
71.      2 %              

72.  

  G. ŁCZNA KWOTA PODATKU 

                                                                                                                   
Kwota podatku do zapłaty (w pełnych złotych) 

73.                                                                                                                                       
                                                                                                                       zł                      

 H. INFORMACJA O NIERUCHOMOCIACH  ZWOLNIONYCH(naley poda  rodzaj, powierzchni gruntów,budynków,budowli zwolnionych oraz przepis                       
prawa z którego wynika zwolnienie)  

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

2..Inne: m2

3. 
m2

4. 
m2

5. 
m2

6. 

7. 

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

74. Imi 75. Nazwisko 

76. Data wypełnienia  (dzie - miesic - rok) 77. Podpis (piecz) podatnika / osoby reprezentujcej podatnika  

J. ADNOTACJE ORGANU PODATKOWEGO 
78. Uwagi organu podatkowego  

79. Data (dzie - miesic - rok) 80. Podpis przyjmujcego formularz 

 Pouczenie: Niniejsza deklaracja stanowi podstaw do wystawienia tytułu wykonawczego i prowadzenia egzekucji, zgodnie z art. 3     
§ 1 ustawy  z dnia 17 czerwca 1966 r. o postpowaniu egzekucyjnym w administracji (tekst jednolity – Dz.U. z 2005 r. Nr. 229 poz. 
1954 z pón. zm.).

Poz. 5415



Dziennik Urzêdowy
Województwa Œl¹skiego Nr 313 – 21958 – Poz. 5415

Załącznik nr 2
do uchwały nr XII/69/2011

Rady Gminy w Żarnowcu
z dnia 24 listopada 2011 r.

                                                                                            

  Załcznik Nr 2 do Uchwały Nr XII/69/2011                          
                                                                                                                                                                                               Rady Gminy w arnowcu z dnia 24.10.2011 r.                                                   

INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOCI

na  rok 

Podstawa prawna: 
prawppprawnaprawna

Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613).
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 (wyganicie) obowizku podatkowego, lub wysoko opodatkowania. 

    A. MIEJSCE SKŁADANIA INFORMACJI 
1. Miejsce składania informacji 

   Wójt Gminy arnowiec ul. Krakowska 34, 42-439 arnowiec
   B. OBOWIZEK ZŁOENIA INFORMACJI 

Podatnik ma obowizek złoenia wraz z korekt informacji pisemnego uzasadnienia przyczyny korekty – art. 81 ustawy Ordynacja podatkowa.
 2. Okolicznoci powodujce obowizek złoenia informacji (zaznaczy właciwy kwadrat):

1. Złoenie informacji   2. korekta uprzednio złoonej informacji w zwizku z ……………………………………………….z 
dnia…………………….

   C. DANE PODATNIKA
3 Nazwisko 

   

4. Pierwsze imi, drugie imi 5.  PESEL 6. NIP 

7. Imi ojca 8. Imi matki 9.Rodzaj prowadzonej działalnoci gospodarczej (PKD) 

   10. Nazwisko współmałonka 11. Imi współmałonka 12. PESEL  13. NIP 

14. Imi ojca 15. Imi matki 16. Nr telefonu 

    ADRES ZAMIESZKANIA  
17.  Kraj 18. Województwo 19. Powiat  

20. Gmina 21. Ulica 22. Nr domu 23. Nr lokalu 

24. Miejscowo 25. Kod pocztowy 26. Poczta 

   D. PODMIOT ZOBOWIZANY DO ZŁOENIA INFORMACJI
27. Rodzaj podmiotu (zaznaczy właciwy kwadrat): 

właciciel współwłaciciel uytkownik wieczysty posiadacz samoistny posiadacz zalenyposiadacz bez tytułu prawnego

E. DANE O NIERUCHOMOCIACH I OBEKTACH BUDOWLANYCH PODLEGAJCYCH OPODATKOWANIU LUB ZWOLNIENIU 
28. Miejsce połoenia nieruchomoci (adres/y) oraz  numer/y działek 

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

  F. DANE DOTYCZCE PRZEDMIOTÓW OPODATKOWANIA ( z wyjtkiem zwolnionych)

        F.1. POWIERZCHNIA GRUNTÓW
Podstawa opodatkowania                  

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

30. 

m2

2. Pod jeziorami, zajte na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych  31. ha 
,3. Pozostałych, w tym zajtych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalnoci poytku publicznego   

     przez organizacje poytku publicznego 
32. 

m2

F. 2 POWIERZCHNIA BUDYNKÓW LUB ICH CZCI Podstawa opodatkowania w m2

1. Mieszkalnych - ogółem 33. m2

w tym:  kondygnacje - od 1,40 do 2,20 m (zaliczy 50% powierzchni) 34. m2

o wysokoci   - powyej 2,20 m 35. m2

2. Zwizanych z prowadzeniem działalnoci gospodarczej oraz czci budynków   
     mieszkalnych zajtych na prowadzenie działalnoci gospodarczej  

36. m2

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

37. m2

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

38. m2

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

39. m2
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F.3. WARTO BUDOWLI LUB ICH CZCI ZWIZANYCH Z PROWADZENIEM DZIAŁALNOCI GOSPODARCZEJ Podstawa opodatkowania            
w złotych 

Budowle  (2 %  wartoci, okrelonej na podstawie art.4 ust.1 pkt.3 i ust.3-9 ustawy z dnia 12.01.1991 r. o podatkach                 
i opłatach lokalnych 

40.
zł

G. INFORMACJA O NIERUCHOMOCIACH  ZWOLNIONYCH(naley poda rodzaj, powierzchni gruntów,budynków,budowli zwolnionych oraz przepis    

       prawa z którego wynika zwolnienie)  

1. Budynki gospodarcze lub ich czci połoone na gruntach gospodarstw, słuce wyłcznie działalnoci rolniczej  
41. 

m2

2..Inne zwolnienia 
42. 

m2

3. 
43. m2

4. 
44, m2

5. 
45. m2

6. 
46. 

7. 
47. 

8. 
48. 

9.
49. 

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

50. Imi 51. Nazwisko 

52 Data wypełnienia informacji (dzie - miesic - rok) 53. Podpis (piecz) podatnika / osoby reprezentujcej podatnika  

I. ADNOTACJE ORGANU PODATKOWEGO 
54. Uwagi organu podatkowego  

55. Data (dzie - miesic - rok) 56. Podpis przyjmujcego formularz 

1) O wszelkich zmianach ( powierzchnia, sposób uytkowania, zmiana właciciela, adres zamieszkania ) podatnik zobowizany jest 
zawiadomi tutejszy Organ podatkowy w terminie 14 dni od zaistnienia zmiany. 

2) W przypadku wystpienia wikszej liczby podatników naley sporzdzi ich wykaz z podaniem danych i dołczy do formularza. 
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Załącznik nr 3
do uchwały nr XII/69/2011

Rady Gminy w Żarnowcu
z dnia 24 listopada 2011 r.                                                                                                                                                                       Załcznik Nr 3 do Uchwały Nr XII/69/2011                                 

                                                                                                                                                                              Rady Gminy w arnowcu z dnia 24.10.2011 r. 

DEKLARACJA NA PODATEK ROLNY 

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 15 listopada  1984 r. o podatku rolnym (Dz.U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969 z pón. zm.). 
Formularz przeznaczony dla osób prawnych, jednostek organizacyjnych, i spółek nieposiadajcych osobowoci prawnej bdcych 
włacicielami gruntów, posiadaczami samoistnymi, uytkownikami wieczystymi gruntów, posiadaczami gruntów stanowicych własno
Skarbu Pastwa lub jednostki samorzdu terytorialnego oraz osób fizycznych bdcych współwłacicielami lub współposiadaczami        
z osobami prawnymi lub z jednostkami organizacyjnymi, w tym spółkami, nieposiadajacymi osobowoci prawnej
Termin składania: Do dnia 15 stycznia kadego roku podatkowego lub w terminie 14 dni od zaistnienia okolicznoci majcych wpływ na             
                     powstanie  (wyganicie) obowizku podatkowego lub zaistnienia zdarzenia  majcego wpływ  na wysoko opodatkowania. 
A. MIEJSCE SKŁADANIA DEKLARACJI

1. Miejsce składania deklaracji 

   Wójt Gminy arnowiec ul. Krakowska 34, 42-439 arnowiec 
   B.  OBOWIZEK ZŁOENIA DEKLARACJI 

Podatnik ma obowizek złoenia wraz z korekt informacji pisemnego uzasadnienia przyczyny korekty – art. 81 ustawy Ordynacja podatkowa.
   2.Okolicznoci powodujce obowizek złoenia deklaracji (zaznaczy właciwy kwadrat): 

1. Złoenie deklaracji  2. Korekta uprzednio złoonej deklaracji w zwizku z ……………………………………………z dnia……………….……….

   C. DANE PODATNIKA SKŁADAJCEGO DEKLARACJ

 Osoba prawna   Spółka nie posiadajca osobowoci prawnej   Jednostka organizacyjna nie posiadajca osobowoci prawnej  Osoba fizyczna 

     C.1. DANE OSOBY PRAWNEJ LUB JEDNOSTKI ORGANIZACYJNEJ: W TYM SPÓŁKI NIE POSIADAJCE OSOBOOWOCI PRAWNEJ 

 3.Pełna nazwa 4. Nazwa skrócona 5. NIP 

6. Nr telefonu 

7. Rodzaj prowadzonej działalnoci  8. Nazwa rejestru 9. Nr rejestru 

     C.2. ADRES SIEDZIBY 
  10.  Kraj 11. Województwo  12. Powiat 

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

17. Miejscowo 18. Kod pocztowy 19. Poczta 

     
      C.3. DANE OSOBY FIZYCZNEJ
20. Nazwisko 

   

21. Pierwsze imi, drugie imi 22.  PESEL 23. NIP 

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

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

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

34. Miejscowo 35. Kod pocztowy 36. Poczta 

D. PODMIOT ZOBOWIZANY DO ZŁOENIA DEKLARACJI 
37. Rodzaj podmiotu (zaznaczy właciwy kwadrat): 

właciciel współwłaciciel uytkownik wieczysty posiadacz samoistny posiadacz zalenyposiadacz bez tytułu prawnego

E. DANE O GRUNTACH  PODLEGAJCYCH OPODATKOWANIU LUB ZWOLNIENIU 
38. Miejsce połoenia gruntu (adres/y) oraz  numer/y działek 

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

na rok
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F. DANE DOTYCZCE PRZEDMIOTÓW OPODATKOWANIA  ( łcznie ze zwolnionymi) (powierzchni hektarów fizycznych i przeliczeniowych 
wpisujemy cztery miejsca po przecinku)
Klasy 

uytków  
zgodne  z 
ewidencj  
gruntów 

Powierzchnia gruntów w ha fizycznych 

Przeliczniki
Liczba hektarów 
przeliczeniowych 
ogółem

Liczba hektarów 
przeliczeniowych      

do podatku rolnego uytki orne sady uytki zielone grunty rolne 
zabudowane ogółem 

I x 1,80 
I x x 1,60 
II x 1,65 
II x x 1,35 
III 1,15 
IIIa 1,50 
IIIb      1,25   
IV      0,70   
IVa      1,00   
IVb 0,75 
V x 0,30 
V x x 0,20 
VI x 0,15 
VI x x 0,15 
VIz x x x
Razem x 

Grunty pod 
stawami 

  zarybione łososiem, troci, głowacic, pali i pstragiem- powierzchnia w ha  1,00 
zarybione innymi gatunkami ryb- powierzchnia w ha  0,20 

Rowy powierzchnia w ha fizycznych x x x
Grunty zadrze 
i zakrzewione

na uytkach rolnych x x x
G.  POWIERZCHNIA  GOSPODARSTWA  ROLNEGO

40. Ha fizycznych  41.Ha przeliczeniowych  

H.  KWOTA PODATKU ROLNEGO OD GOSPODARSTWA  ROLNEGO 
42. Powierzchnia w ha przeliczeniowych 43. Stawka podatku 44. Kwota podatku rolnego (w pełnych złotych) 

  

I. KWOTA PODATKU ROLNEGO NIE STANOWICA GOSPODARTWA ROLNEGO 

45. Powierzchnia w ha fizycznych 46. Stawka podatku 47. Kwota podatku rolnego (w pełnych złotych 

  

J. INFORMACJA O PRZEDMIOTACH ZWOLNIONYCH Z PODATKU ROLNEGO (naley poda  
powierzchni  w hektarach fizycznych oraz przepis prawa z jakiego tytułu wystpuje zwolnienie) 

                             . 

                                       
      Powierzchnia w ha 

Art. 12, ust. 1, pkt 1 - uytki rolne klasy V,VI, i VIz 48. 

Inne: 49.

50.

51.

52. 

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

53. Imi 54. Nazwisko 

55. Data wypełnienia  (dzie - miesic - rok)  56. Podpis (piecz) podatnika / osoby reprezentujcej podatnika  

J. ADNOTACJE ORGANU PODATKOWEGO 
 57. Uwagi organu podatkowego  

58. Data (dzie - miesic - rok) 59. Podpis przyjmujcego formularz 

 Pouczenie: Niniejsza deklaracja stanowi podstaw do wystawienia tytułu wykonawczego i prowadzenia egzekucji, zgodnie z art. 3     
§ 1 ustawy  z dnia 17 czerwca 1966 r. o postpowaniu egzekucyjnym w administracji (tekst jednolity – Dz.U. z 2005 r. Nr. 229 poz. 
1954 z pón. zm.).
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Załącznik nr 4
do uchwały nr XII/69/2011

Rady Gminy w Żarnowcu
z dnia 24 listopada 2011 r.Załcznik Nr 4 do Uchwały Nr XII/69/2011            

                                                                                                                                                                                            Rady Gminy w arnowcu z dnia 24.10.2011 r.                        

INFORMACJA W SPRAWIE PODATEKU ROLNEGO
na  rok

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 15 listopada  1984 r. o podatku rolnym (Dz.U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969 z pón. zm.). 

Formularz przeznaczony dla osób fizycznych bdcych włacicielami gruntów, posiadaczami samoistnymi gruntów, uytkownikami 
wieczystymi gruntów, posiadaczami gruntów stanowicych własno Skarbu Pastwa lub jednostki samorzdu terytorialnego. 
Termin składania:  Do 15 stycznia kadego roku podatkowego lub w terminie 14 dni od zaistnienia okolicznoci majcych wpływ na   
                      powstanie (wyganicie) obowizku podatkowego lub zaistnienia zdarzenia majcego wpływ na wysoko  opodatkowania.              

A. MIEJSCE SKŁADANIA INFORMACJI
1. Miejsce składania informacji 

   Wójt Gminy arnowiec ul. Krakowska 34, 42-439 arnowiec 
   B.  OBOWIZEK ZŁOENIA INFORMACJI Podatnik ma obowizek złoenia wraz z korekt informacji pisemnego uzasadnienia przyczyny korekty – art. 81        
         ustawy Ordynacja podatkowa.
 2.  Okolicznoci powodujce obowizek złoenia informacji (zaznaczy właciwy kwadrat): 

1. Złoenie ideklaracji  2. Korekta uprzednio złoonej deklaracji w zwizku z ……………………………………z dnia……………….……….…….

   C. DANE PODATNIKA SKŁADAJCEGo INFORMACJ
3. Nazwisko 

   

4. Pierwsze imi, drugie imi 5.  PESEL 6. NIP 

7. Imi ojca 8. Imi matki 9. Nr telefonu 

10. Nazwisko wspólmałonka 11. Imi współmałonka 12. PESEL 13.. NIP 

14. Imi ojca 15. Imi matki 16. Nr telefonu 

    ADRES ZAMIESZKANIA 
17.  Kraj 18. Województwo 19. Powiat  

20. Gmina 21. Ulica 22. Nr domu 23. Nr lokalu 

24. Miejscowo 25. Kod pocztowy 26. Poczta 

    
    D. PODMIOT ZOBOWIZANY DO ZŁOENIA INFORMACJI
27. Rodzaj podmiotu (zaznaczy właciwy kwadrat): 

właciciel współwłaciciel uytkownik wieczysty posiadacz samoistny posiadacz zalenyposiadacz bez tytułu prawnego

współwłaciciel prowadzcy gospodarstwo rolne  w całoci

E. DANE DOTYCZCE PRZEDMIOTÓW OPODATKOWANIA (włcznie ze zwolnionymi)
Klasy uytków  
zgodne  z ewidencj  
gruntów

Powierzchnia gruntów w ha fizycznych  (cztery miejsca po przecinku) 
uytki orne sady uytki zielone Uzytki rolne 

zabudowane 
zadrzewione i 
zakrzewione Ogóem  ha 

I 

II 
III x x  

IIIa   x    

IIIb   x 

IV x x     

IVa   x    

IVb     x    

V    

VI    

VIz    

Grunty pod 
stawami

- zarybione (czym)

- nie zarybione

Rowy  

Razem 

28. 
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F. DANE O GRUNTACH  PODLEGAJCYCH OPODATKOWANIU LUB ZWOLNIENIU
29. Miejsce połoenia gruntów oraz numery działek 

30. Numer ksigi wieczystej lub zbioru/ów dokumentów

G. INFORMACJA O PRZEDMIOTACH ZWOLNIONYCH Z PODATKU ROLNEGO (naley poda  powierzchni  w 
hektarach fizycznych oraz przepis prawa z jakiego tytułu wystpuje zwolnienie) 

                                             
Powierzchnia w ha 

Art. 12. ust. 1 pkt 1 - uytki rolne klasy V, VI i VIz  
31. 

Art. 12. ust. 1 pkt 1 - grunty zadrzewione i zakrzewione na uytkach rolnych  
32. 

Inne zwolnienia: 
33. 

34. 

35. 

36. 

37. 

38. 
H. DANE O UYTKACH ROLNYCH POŁOONYCH NA TERENIE INNYCH GMIN 

NAZWA GMINY MIEJSCOWO  RODZAJ I KLASA GRUNTU POWIERZCHNIA W HA 

39. 40. 41. 42. 

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

43. Imi 44. Nazwisko 

45.Data (dzie-miesic-rok 46. Podpis (piecz) podatnika / osoby reprezentujcej podatnika  

J. ADNOTACJE ORGANU PODATKOWEGO 
 47. Uwagi organu podatkowego  

48. Data (dzie - miesic - rok) 49. Podpis przyjmujcego formularz 

1) O wszelkich zmianach ( powierzchnia, sposób uytkowania, zmiana właciciela, adres zamieszkania ) podatnik zobowizany jest 
zawiadomi tutejszy Organ podatkowy w terminie 14 dni od zaistnienia zmiany. 

2) W przypadku wystpienia wikszej liczby podatników naley sporzdzi ich wykaz z podaniem danych i dołczy do formularza. 
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Załącznik nr 5
do uchwały nr XII/69/2011

Rady Gminy w Żarnowcu
z dnia 24 listopada 2011 r.

Załcznik Nr 5 do Uchwały Nr XII/69/2011            
                                                                                                                                                                                            Rady Gminy w arnowcu z dnia 24.10.2011 r.                        
                                                                                                                                                                            

DEKLARACJA NA PODATEK LENY
na  rok 

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 30 padziernika 2002 r. o podatku lenym (Dz.U. z 2002 r. Nr 200, poz. 1682 z pón. zm.). 
Formularz przeznaczony dla osób prawnych, jednostek organizacyjnych oraz spółek nieposiadajcych osobowoci prawnej bdcych 
włacicielami lasów, posiadaczami samoistnymi lasów, uytkownikami wieczystymi lasów, posiadaczami lasów stanowicych własno
Skarbu Pastwa lub jednostki samorzdu terytorialnego oraz dla osób fizycznych bdcych współwłacicielami lub współposiadaczami        
z osobami prawnymi lub z jednostkami organizacyjnymi, w tym spółkami, nieposiadajcymi osobowoci prawnej. 
Termin składania: Do dnia 15 stycznia kadego roku podatkowego lub w terminie 14 dni od zaistnienia okolicznoci majcych wpływ na                   
                     powstanie  (wyganicie) obowizku podatkowego lub zaistnienia zdarzenia  majcego wpływ  na wysoko opodatkowania. 

A. MIEJSCE SKŁADANIA DEKLARACJI
1. Miejsce składania deklaracji 

   Wójt Gminy arnowiec ul. Krakowska 34, 42-439 arnowiec 
   A.  OBOWIZEK ZŁOENIA DEKLARACJI 

Podatnik ma obowizek złoenia wraz z korekt informacji pisemnego uzasadnienia przyczyny korekty – art. 81 ustawy Ordynacja 
podatkowa. 2.  Okolicznoci powodujce obowizek złoenia deklaracji (zaznaczy właciwy kwadrat): 

1. Złoenie deklaracji  2. Korekta uprzednio złoonej deklaracji w   zwizku  z …………….…………………………z dnia……………….……….

   C. DANE PODATNIKA SKŁADAJCEGO DEKLARACJ
 Osoba prawna   Spółka nie posiadajca osobowoci prawnej   Jednostka organizacyjna nie posiadajca osobowoci prawnej  Osoba fizyczna 

     C.1. DANE OSOBY PRAWNEJ LUB JEDNOSTKI ORGANIZACYJNEJ: W TYM SPÓŁKI NIE POSIADAJCE OSOBOWOCI PRAWNEJ 

3. Pełna nazwa 4. Nazwa skrócona 5. NIP 

6. Nr telefonu 

7. Rodzaj prowadzonej działalnoci 8. Nazwa rejestru 9. Nr rejestru 

     C.2. ADRES SIEDZIBY 
  10.  Kraj 11. Województwo  12. Powiat 

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

17. Miejscowo 18. Kod pocztowy 19. Poczta 

     
     C.3. DANE OSOBY FIZYCZNEJ
20. Nazwisko 

   

21. Pierwsze imi, drugie imi 22.  PESEL 23. NIP 

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

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

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

34. Miejscowo 35. Kod pocztowy 36. Poczta 

D. PODMIOT ZOBOWIZANY DO ZŁOENIA DEKLARACJI
37. Rodzaj podmiotu (zaznaczy właciwy kwadrat): 

właciciel współwłaciciel uytkownik wieczysty posiadacz samoistny posiadacz zalenyposiadacz bez tytułu prawnego

E. DANE O LASACH PODLEGAJCYCH OPODATKOWANIU LUB ZWOLNIENIU 
38. Miejsce połoenia lasu oraz  numer/y działek 

39. Numer/y ksigi wieczystej lub zbioru/ów dokumentów 
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F. DANE DOTYCZCE PRZEDMIOTÓW OPODATKOWANIA  ( z wyjtkiem zwolnionych) 

WYSZCZEGÓLNIENIE
Powierzchnia w 
hektarach fizycznych 
opodatkowania

Stawka 
podatku 

Kwota podatku 

1.  Lasy ochronne 

2.  Lasy wchodzce w skład rezerwatów przyrody  

3.  Lasy wchodzce w skład parków narodowych 

4. Lasy pozostałe (nie wymienione w pkt. 1-3) 

5. Razem 

40. 41. 42. 
  G. ŁCZNA KWOTA PODATKU 

                                                                                                                   
Kwota podatku do zapłaty (w pełnych złotych)

43.                                                                                                                                       
                                                                                                                       zł                      

 H. INFORMACJA O ZWOLNIENIACH Z PODATKU LENEGO (naley poda  powierzchni zwolnionego lasu  
      oraz przepis prawa z jakiego tytułu wystpuje zwolnienie) 
                             .  

                                       
      Powierzchnia w ha 

1. Lasy z drzewostanem w wieku do 40 lat, (poda rok zalesienia) 
                                                                                                                    ………………………………………………… 44. 
2. Lasy wpisane indywidualnie do rejestru zabytków 

45. 
3. Uytki ekologiczne 

46. 
4.Inne 

47. 
5. 

48. 

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

49. Imi 50. Nazwisko 

51. Data wypełnienia  (dzie - miesic - rok) 52. Podpis (piecz) podatnika / osoby reprezentujcej podatnika  

J. ADNOTACJE ORGANU PODATKOWEGO 
53. Uwagi organu podatkowego  

54. Data (dzie - miesic - rok) 55. Podpis przyjmujcego formularz 

 Pouczenie: Niniejsza deklaracja stanowi podstaw do wystawienia tytułu wykonawczego i prowadzenia egzekucji, zgodnie z art. 3     
§ 1 ustawy  z dnia 17 czerwca 1966 r. o postpowaniu egzekucyjnym w administracji (tekst jednolity – Dz.U. z 2005 r. Nr. 229 poz. 
1954 z pón. zm.).
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Załącznik nr 6
do uchwały nr XII/69/2011

Rady Gminy w Żarnowcu
z dnia 24 listopada 2011 r.Załcznik Nr 6 do Uchwały Nr XII/69/2011            

                                                                                                                                                                                            Rady Gminy w arnowcu z dnia 24.10.2011 r.                        
                                                                                                                                                                            

INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU LENEGO 
na  rok 

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 30 padziernika 2002 r. o podatku lenym (Dz.U. z 2002 r. Nr 200, poz. 1682 z pón. zm.). 
Formularz przeznaczony dla osób fizycznych bdcych włacicielami lasów, posiadaczami samoistnymi lasów, uytkownikami 
wieczystymi lasów, posiadaczami lasów stanowicych własno Skarbu Pastwa lub jednostki samorzdu terytorialnego. 
Termin składania:  14 dni od zaistnienia okolicznoci majcych wpływ  na powstanie  (wyganicie) obowizku podatkowego lub                    
                                 zaistnienia zdarzenia  majcego wpływ  na wysoko opodatkowania. 

A. MIEJSCE SKŁADANIA INFORMACJI
1. Miejsce składania informacji 

   Wójt Gminy arnowiec ul. Krakowska 34, 42-439 arnowiec 

   B.  OBOWIZEK ZŁOENIA INFORMACJI 
Podatnik ma obowizek złoenia wraz z korekt informacji pisemnego uzasadnienia przyczyny korekty – art. 81 ustawy Ordynacja podatkowa.

 2.  Okolicznoci powodujce obowizek złoenia informacji (zaznaczy właciwy kwadrat): 

1. Złoenie informacjii  2. Korekta uprzednio złoonej informacji w zwizku  z …………………………………z dnia …….……………………….
….…………..dnia……………….……….

   C. DANE PODATNIKA SKŁADAJCEGO INFORMACJ
3. Nazwisko 

   

4. Pierwsze imi, drugie imi 5.  PESEL 6. NIP 

7. Imi ojca 8. Imi matki 9. Nr telefonu 

10. Nazwisko wspólmałonka 11. Imi współmałonka 12. PESEL 13.. NIP 

14. Imi ojca 15. Imi matki 16. Nr telefonu 

   ADRES ZAMIESZKANIA 
17.  Kraj 18. Województwo 19. Powiat  

20. Gmina 21. Ulica 22. Nr domu 23. Nr lokalu 

24. Miejscowo 25. Kod pocztowy 26. Poczta 

    
D. PODMIOT ZOBOWIZANY DO ZŁOENIA INFORMACJI
27. Rodzaj podmiotu (zaznaczy właciwy kwadrat): 

właciciel współwłaciciel uytkownik wieczysty posiadacz samoistny posiadacz zalenyposiadacz bez tytułu 

E. DANE O LASACH PODLEGAJCYCH OPODATKOWANIU LUB ZWOLNIENIU 
28. Miejsce połoenia lasu oraz  numer/y działek 

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

F. DANE DOTYCZCE PRZEDMIOTÓW OPODATKOWANIA  ( z wyjtkiem zwolnionych) 

 WYSZCZEGÓLNIENIE Powierzchnia w hektarach fizycznych  

1.  Lasy ochronne 

30.
2.  Lasy wchodzce w skład rezerwatów przyrody  

31.
3.  Lasy wchodzce w skład parków narodowych 

32.
4. Lasy pozostałe (nie wymienione w pkt. 1-3) 

33.
5. Razem 

34. 
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 H. INFORMACJA O ZWOLNIENIACH Z PODATKU LENEGO (naley poda  powierzchni zwolnionego lasu  
      oraz przepis prawa z jakiego tytułu wystpuje zwolnienie) 
                             .  

                                        
      Powierzchnia w ha 

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

35. 

2. Lasy wpisane indywidualnie do rejestru zabytków 36. 

3. Uytki ekologiczne 37. 

4.Inne zwolnienia: 38. 

5. 39. 

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

40. Imi 41. Nazwisko 

42. Data wypełnienia informacji (dzie - miesic - rok) 43. Podpis (piecz) podatnika / osoby reprezentujcej podatnika  

J. ADNOTACJE ORGANU PODATKOWEGO 
44. Uwagi organu podatkowego  

45. Data (dzie - miesic - rok) 46. Podpis przyjmujcego formularz 

1) O wszelkich zmianach ( powierzchnia, sposób uytkowania, zmiana właciciela, adres zamieszkania ) podatnik zobowizany jest 
zawiadomi tutejszy Organ podatkowy w terminie 14 dni od zaistnienia zmiany. 

2) W przypadku wystpienia wikszej liczby podatników naley sporzdzi ich wykaz z podaniem  danych i dołczy do formularza. 
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UCHWAŁA NR XII/70/2011 
RADY GMINY W ŻARNOWCU

z dnia 24 listopada 2011 r.

w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jed-
nolity: Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z póź.zm.) 
oraz art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 15 listopada 1984 
r. o podatku rolnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2006 r. 
Nr 136, poz. 969 z póź. zm.) i art.4 ust.1, art. 13 pkt 
2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłoszeniu aktów 
normatywnych i niektórych innych aktów prawnych 
(tekst jednolity Dz.U. z 2011 r. Nr 197 poz.1172) 
Rada Gminy Żarnowiec uchwala, co następuje: 

§ 1. Obniża się cenę skupu żyta do celów wy-
miaru podatku rolnego ogłoszoną w Komunikacie 
Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia19 

października 2011 r. w sprawie średniej ceny skupu 
żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2011 r. 
(M.P. z 2011 r. Nr 95, poz.969) z kwoty 74,18 zł za 
1 dt do kwoty 60,00 zł za 1 dt.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi 
Gminy Żarnowiec. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 
dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od 
01 stycznia 2012 r. 

Przewodnicząca Rady Gminy  
Teresa Słaboń
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• Informacja o warunkach rozpowszechniania i prenumeraty Dziennika Urzędowego Województwa Śląskiego:
 1) Warunki wydawania, rozpowszechniania i prenumeraty Dziennika Urzędowego Województwa Śląskiego określa Zarządzenie Wojewody Śląskiego  
  Nr 625/10 z dnia 30 grudnia 2010 r. dostępne na stronie Urzędu www.katowice.uw.gov.pl 
• Informacja o czasie i miejscu, w którym wyłożone są do powszechnego wglądu zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami:
 1) Biblioteka Urzędowa Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach, ul. Jagiellońska 25, 40-032 Katowice, pok. 302 
  w czasie pracy Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego
 2) Internet na stronie www.katowice.uw.gov.pl 
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