
UCHWAŁA NR XXXI/470/2013
RADY MIASTA WISŁA

z dnia 31 października 2013 r.

w sprawie określenia wzorów deklaracji oraz informacji w podatkach i opłatach lokalnych

Na podstawie art. 18 ust. 2  pkt 8, art. 40 ust. 1  i art. 41 ust. 1  ustawy z dnia 8  marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (tekst jednolity Dz.U. 2013 r. poz. 594 z późn. zm), w związku z art. 6  ust 13 ustawy z dnia 
12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz.U. z 2010r. 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 2006r. 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. 2013 r. poz. 465 z późn. zm.), mając na uwadze art.4 ust.1 ustawy z dnia 20 lipca 2000r. o ogłaszaniu 
aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tekst jednolity Dz.U. 2011 r. Nr 197, poz. 
1172 z późn. zm.), po konsultacjach społecznych z mieszkańcami przeprowadzonych w trybie §3 ust. 1  pkt 
5  Uchwały Nr XXI/325/2012 Rady Miasta Wisły z dnia 25 października 2012 r.w sprawie zasad i trybu 
przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami (Dz.Urz.Woj.Śl. z 2012r. poz. 4981 z późn. zm.)

Rada Miasta Wisła 
uchwala, co następuje: 

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

2. Określa się wzory deklaracji osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających 
osobowości prawnej: 

1) na podatek od nieruchomości – jak w załączniku nr 2, 

2) na podatek leśny – jak w załączniku nr 3, 

3) na podatek rolny – jak w załączniku nr 4.

§ 2. Deklaracje i informacje, o których mowa w §1, należy złożyć w Urzędzie Miejskim w Wiśle przy 
Placu Hoffa 3  lub przesłać drogą pocztową. 

§ 3. Traci moc Uchwała Nr XXI/311/2012 Rady Miasta Wisła z dnia 25 października 2012 r. w sprawie 
określenia wzorów formularzy informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych, o gruntach i o lasach 
od osób fizycznych i deklaracji na podatek od nieruchomości, rolny i leśny od osób prawnych oraz jednostek 
organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej. 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Wisła. 

§ 5. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz publikacji 
w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim. 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 14 listopada 2013 r.

Poz. 6646



§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Śląskiego, nie wcześniej jednak niż z dniem 1  stycznia 2014 roku. 

 

Przewodniczący Rady Miasta 
Wisła

Janusz Podżorski
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2.NIP

Zgodnie z art. 3 ustawy Zasady ewidencji i identyfikacji podatników i płatników „Identyfikatorem podatkowym jest:

b)  NIP - w przypadku pozostałych podmiotów podlegających obowiązkowi ewidencyjnemu,...”

3. Dzień - miesi ąc - rok

     a) informacja składana po raz pierwszy na dany rok                            b) korekta uprzednio złożonej informacji 

     Tak*      Tak, ale ustanowiono odrebność majątkową*      Nie*

17. Numer domu / Numer lokalu

28. Numer domu / Numer lokalu

34. Rodzaj własno ści, posiadania  (zaznaczyć jedną  właściwą kratkę)      a) właściciel      b) współwłaściciel

     c) posiadacz samoistny      d) współposiadacz samoistny      e) użytkownik wieczysty      f) współużytkownik wieczysty
     g) posiadacz zależny (np. dzierżawca, najemca)       h) współposiadacz zależny (np. dzierżawca, najemca)  

22. Poczta elektroniczna (e-mail)*21. Numer telefonu kontaktowego*

10. Imiona rodziców *

C.3  ADRES DO KORESPONDENCJI  (jeżeli jest inny niż adres zamieszkania)
23. Kraj 24. Województwo 25. Powiat

4. Nazwa i adres siedziby organu podatkowego

BURMISTRZ MIASTA WISŁA        Plac B. HOFFA 3     4 3-460 WISŁA

7. Pierwsze imi ę                     8. Drugie imi ę                     

16. Ulica

5. Okoliczno ści  (zaznaczyć właściwą kratkę)

B. OKOLICZNOŚCI POWODUJĄCE KONIECZNOŚĆ ZŁOŻENIA INFORMACJI

13. Województwo 14. Powiat

POLA JASNE WYPEŁNIA PODATNIK WYPEŁNIAĆ NA MASZYNIE, KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE, DUŻYMI DRUKOWANYMI LITERAMI, CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM

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.),

Formularz przeznaczony jest dla osób fizycznych będących: 
1) właścicielami, posiadaczami samoistnymi  nieruchomości lub obiektów budowlanych, gruntów, lasów, 
2) użytkownikami wieczystymi gruntów, lasów, 
3) posiadaczami nieruchomości lub ich części albo obiektów budowlanych lub ich części, gruntów lasów,  stanowiących własność 
    Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego, 
4) posiadaczami gruntów na podstawie umowy zawartej stosownie do przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników 
    lub przepisów dotyczących uzyskiwania rent strukturalnych

1.PESEL do Uchwały Rady Miasta Wisły
Nr XXXI/470/2013 z dnia 31 października 2013 r.

INFORMACJA O NIERUCHOMOŚCIACH I OBIEKTACH
BUDOWLANYCH, O GRUNTACH I O LASACH  OSÓB FIZYCZNYCH  (INRL)

a)  numer PESEL - w przypadku podatników będących osobami fizycznymi objętymi rejestrem PESEL nieprowadzących działalności gospodarczej lub niebędących zarejestrowanymi podatnikami 

Załącznik Nr 1

wg stanu od dnia

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

12. Kraj

33. Ilość załaczników INRL-A *

W terminie 14 dni od zaistnienia okoliczności mających wpływ na powstanie, bądź wygaśnięcie obowiązku podatkowego lub zaistnienia 
zdarzenia mającego wpływ na wysokość podatku.

Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (tekst jedn. Dz. U. z 2006 r Nr 136, poz. 969 ze zm.),
Ustawa z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (tekst jedn. Dz.U. z 2002 r. Nr 200 poz. 1682 ze zm.).

Składaj ący:

Termin składania:

11. Związek mał żeński*

Miejsce składania: Urząd Miejski w Wiśle

A.  ORGAN PODATKOWY

18. Miejscowo ść 19. Kod Pocztowy 20. Poczta

C.2  ADRES ZAMIESZKANIA

15. Gmina

C.  SKŁADAJ ĄCY INFORMACJĘ
C.1. DANE IDENTYFIKACYJNE

6. Nazwisko

C.4  POZOSTALI WSPÓŁWŁA ŚCICIELE / WSPÓŁPOSIADACZE - W TYM WSPÓŁMAŁ ŻONEK

9. Data urodzenia*

32. Liczba współwła ścicieli / współposiadaczy *

29.  Miejscowo ść 30. Kod Pocztowy 31. Poczta

26. Gmina 27. Ulica

D. PRZEDMIOT OPODATKOWANIA

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

ul/oś ………………………….…………….. :    działki ……………...………………………….……………………KW……………………..…………….

ul/oś ………………………….…………….. :    działki ……………...………………………….……………………KW……………………..…………….

35. Miejsce/a (adres/y) poło żenia przedmiotów opodatkowania oraz numer/y, identyfika tor/y działek, budynków, lokali, Numer/y 
      ksi ęgi wieczystej lub zbioru/ów dokumentów S ądu Rejonowego w Cieszynie
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m2

    styczeń      luty      marzec m2

     kwiecień      maj      czerwiec

     lipiec      sierpień      wrzesień

     październik      listopad      grudzień

ha

m2

m2

m2

m2

D.1.A. INFORMACJA O GRUNTACH ZWOLNIONYCH

m2

m2

m2

m2

m2

     a) korzystam i wypełniam załacznik INRL-B      b) nie korzystam

m2

 - poniżej 1,40 m
m2

 - od 1,40 m do 2,20 m

m2

 - powyżej 2,20 m

m2

m2

 - poniżej 1,40 m
m2

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

 - powyżej 2,20 m
m2

3. związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej 
m2

 - poniżej 1,40 m
m2

 - od 1,40 m do 2,20 m

m2

 - powyżej 2,20 m
m2

m2

m2

powierzchnia 
użytkowa

4. zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie 
obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym
5. związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu 
przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez  podmioty 
udzielające tych świadczeń

powierzchnia 
użytkowa

2.1. w tym 
kondygnacji i garaży o wysokości:

** UWAGA: powierzchnia netto w rozumieniu PN-ISO 9836:1997, tj. w szczególności powierzchnia pomieszczeń liczona wzdłuż wewnętrznych ścian 

2. mieszkalnych nie zajętych na prowadzenie działalności 
gospodarczej

49.

50.

powierzchnia 
rzeczywista netto**

** UWAGA: powierzchnia netto w rozumieniu PN-ISO 9836:1997, tj. w szczególności powierzchnia pomieszczeń liczona wzdłuż wewnętrznych ścian 

** UWAGA: powierzchnia netto w rozumieniu PN-ISO 9836:1997, tj. w szczególności powierzchnia pomieszczeń liczona wzdłuż wewnętrznych ścian 

…………………………...…………….……

3.1. w tym 
kondygnacji i garaży o wysokości:

powierzchnia 
rzeczywista netto**

52.

…………………………...…………….……
powierzchnia 

rzeczywista netto**

53.

…………………………...…………….……
powierzchnia 

rzeczywista netto**

54.

…………………………...…………….……

powierzchnia 
użytkowa ogółem

Za budynek w rozumieniu ustawy uważa się obiekt budowlany w rozumieniu przepisów prawa budowlanego, który jest trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za 
pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach. Do powierzchni u żytkowej  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. Powierzchnię pomieszczeń lub ich części oraz część kondygnacji o wysokości w świetle od 1,40 m do 2,20 zalicza się do powierzchni 
użytkowej budynku w 50%, a jeżeli wysokość jest mniejsza niż 1,40 m, powierzchnię tę pomija się

57.

55.

56.

51.

…………………………...…………….……

…………………………...…………….……

…………………………...…………….……

powierzchnia 
rzeczywista netto**

46.
…………………………...…………….……

…………………………...…………….……
powierzchnia 

rzeczywista netto**

1.1. w tym 
kondygnacji i garaży o wysokości:

47.

powierzchnia 
użytkowa ogółem

D.2. POWIERZCHNIA BUDYNKÓW LUB ICH CZ ĘŚCI

D.1 POWIERZCHNIA GRUNTÓW

…………………………...…………….……

 PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI

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

37.

3.1. w tym gruntów zakwalifikowanych w ewidencji gruntów i budynków jako drogi, 
      niestanowiące dróg publicznych*

40.

…………………...…………….……

…………………...…………….……

…………………...…………….……

…..…….….….…..….,__ __ __ __ 

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

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

36.

41.

…………………...…………….……

3.2.*

1.1. w tym gruntów w okresie zawieszenia działalności gospodarczej* **

…………………...…………….……

2. pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych 38.

…………………………...…………….……

 
39.

…………………...…………….……

45.

** UWAGA: należy wskazać miesiące określone w szczególności na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej! 
[www.firma.gov.pl]

Należy podać powierzchnię gruntów zwolnionych oraz podstawę prawną zwolnienia

1) art. 7 ust. …. pkt. … lit. … ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r.  o podatkach i opłatach lokalnych: 

Razem
42.

2) art. 7 ust. …. pkt. … lit. … ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r.  o podatkach i opłatach lokalnych: 

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

44.

UWAGA: Jeżeli podatnik korzysta z instytucji zawieszenia działalności gospodarczej potwierdzonej wpisem do Centralnej Ewidencji i Informacji o 
Działalności Gospodarczej [www.firma.gov.pl] lub równoważnej, wypełnia załącznik INRL/B zamiast punktów 1 i 1.1

43.

...………………..…

……….…………

……….…………

……….…………

……….…………

1. mieszkalnych zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej

powierzchnia 
rzeczywista netto**

3. Razem 

…………………………...…………….……

…………………………...…………….……

48.
…………………………...…………….……

powierzchnia 
użytkowa ogółem

powierzchnia 
rzeczywista netto**

powierzchnia 
rzeczywista netto**
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m2

m2

m2

m2

m2

m2

D.2.A. INFORMACJA O POWIERZCHNIACH BUDYNKÓW ZWOLNIO NYCH

m2

m2

m2

m2

m2

,00 PLN

,00 PLN

,00 PLN

D.3.A. INFORMACJA O BUDOWLACH ZWOLNIONYCH

PLN

PLN

PLN

PLN

PLN

D.4. POWIERZCHNIA LASÓW

1. Lasy ochronne

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

ha
3. Lasy i grunty leśne pozostałe (nie ujęte w powyższych kategoriach)

ha

4. Lasy i grunty leśne - ogółem

ha

D.4.A. INFORMACJA O LASACH ZWOLNIONYCH

ha

wiek lasu: lat

wiek lasu: lat

ha

ha

ha

ha

Powierzchnia w hektarach fizycznych

numery działek:

………………………….……..,__ __ __ __

69.

71.

………………………….……..,__ __ __ __

72.

………………………….……..,__ __ __ __

Wyszczególnienie

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

2) art.. 7 ust. ….. pkt. …… ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym: 

...……….......,__ __ __ __

...………....,__ __ __ __

………………………………………………………………………………………………………… ...………....,__ __ __ __

………………………………………………………………………………………………………… ...………....,__ __ __ __

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

9. budynków gospodarczych trwale związanych z gruntem
powierzchnia 

użytkowa

powierzchnia 
użytkowa …………………………...…………….……

6. garaży znajdujących się w budynkach pozostałych, w tym w 
budynkach gospodarczych

powierzchnia 
użytkowa

7. garaży wolnostojących trwale związanych z gruntem
powierzchnia 

użytkowa

8. zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności 
pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego

powierzchnia 
użytkowa

11.* 63.

…………………………...…………….……

…………………………...…………….……

…………………………...…………….……

…………………………...…………….……

…………………………...…………….……

10. pozostałych

D.3. BUDOWLE

61.

60.

58.

59.

…………………..…………...…………….……

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

………………………….……..,__ __ __ __

…………………..…………...…………….……

** Zgodnie z art.63 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja Podatkowa (tekst jednolity  Dz. U. z 2012r., poz. 749 ze zmianami) "podstawy opodatkowania (...) zaokrągla się do pełnych 
złotych, w ten sposób, że końcówki kwot wynoszące mniej niż 50 groszy pomija się, a końcówki wynoszące 50 i więcej groszy podwyższa się do pełnych złotych"

3.RAZEM
…………………..…………...…………….……

67.

Należy podać wartość budowli zwolnionych oraz podstawę prawną zwolnienia

1) art. 7 ust. …. pkt. … lit. … ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r.  o podatkach i opłatach lokalnych: 

2) art. 7 ust. …. pkt. … lit. … ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r.  o podatkach i opłatach lokalnych: 

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

Należy podać powierzchnię budynków zwolnionych oraz podstawę prawną zwolnienia

Wartość budowli, o której mowa w art. 4 ust. 1 pkt 3 ustaw y z dnia 12 stycznia 1991 r.  o podatkach i opłatac h lokalnych

…………………………………………………………………………………………………………

………….……….

………….……….

………….……….

65. **

66. **

…………………………………………………………………………………………………………

2. Budowle - pozostałe

1) art. 7 ust. …. pkt. … lit. … ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r.  o podatkach i opłatach lokalnych: 

2) art. 7 ust. …. pkt. … lit. … ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r.  o podatkach i opłatach lokalnych: 

1. Budowle - urządzenia służące do zbiorowego odprowadzania ścieków komunalnych*

3. Razem
64.

...………………..…

62.

……….…………

……….…………

……….…………

……….…………

Razem
68.

…………………...…….…….

Przy wpisywaniu powierzchni lasu w wieku do 40 lat  nie należy wykazywać powierzchni lasu, w której dokonano uzupełnień nasadzenia w figurującej 
powierzchni leśnej, lecz jedynie nowo nasadzoną powierzchnię lasu (stanowiącą określoną działkę leśną )  

1) art. 7 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym, tj. lasy z 
drzewostanem w wieku do 40 lat: ...………....,__ __ __ __

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

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

PODATEK LEŚNY

Należy podać powierzchnię zwolnionego lasu oraz przepis prawa z jakiego tytułu występuje zwolnienie

numery działek:

70.

3. Razem 
73. 
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……..,_ _ _ _ ha

……..,_ _ _ _ ha

……..,_ _ _ _ ha

……..,_ _ _ _ ha

……..,_ _ _ _ ha

……..,_ _ _ _ ha

……..,_ _ _ _ ha

……..,_ _ _ _ ha

……..,_ _ _ _ ha

……..,_ _ _ _ ha

……..,_ _ _ _ ha

ha

ha

ha

ha

ha

D.5.A. INFORMACJA O GRUNTACH ROLNYCH ZWOLNIONYCH

...…....,__ __ __ __ ha

...…....,__ __ __ __ ha

...…....,__ __ __ __ ha

...…....,__ __ __ __ ha

ha

E. OŚWIADCZENIE I PODPIS SKŁADAJ ĄCEGO / OSOBY REPREZENTUJĄCEJ SKŁADAJ ĄCEGO 

F. ADNOTACJE ORGANU PODATKOWEGO

* - informacje fakultatywne

I

II

D.5. POWIERZCHNIA GRUNTÓW ROLNYCH (włącznie ze zwolnionymi)

Zadrzewione i  
zakrzewione

Użytki 
zabudowane

Użytki zieloneSadyOrne

PODATEK ROLNY

Powierzchnia gruntu w hektarach fizycznych (ha)                                                      

IIIb

III

V

IIIa

b) zarybione innymi gatunkami ryb niż w pozycji 1.

c) grunty pod stawami niezarybionymi

Rowy (W)

74.

...…………….....,__ __ __ __

IV

IVa

IVb

80. Uwagi organu podatkowego

Oświadczam, że dane zawarte w niniejszej informacji s ą zgodne ze stanem prawnym i faktycznym.
Potwierdzam, że znane są mi przepisy ustawy z dnia 10 wrze śnia 1999 r. Kodeks karny skarbowy (t.j. Dz.U.2013.186  z późn. zm.), w 
szczególno ści okre ślone w art. 56 ustawy, o odpowiedzialno ści za podanie danych niezgodnych z rzeczywisto ścią
76. Imię 77. Nazwisko

81. Identyfikator przyjmuj ącego formularz 82. Data i podpis przyjmuj ącego formularz

(R) (S-R, S-Ł, S-Ps) (Ł, Ps) (B-R, B-Ł, B-Ps) (Lz-R, Lz-Ł, Lz-Ps)

Klasy użytków wynikające z 
ewidencji gruntów i budynków Ogółem w ha

Razem

78. Data wypełnienia (dzie ń – miesi ąc – rok) 79. Podpis wła ściciela / osoby reprezentuj ącej wła ściciela 

3. Razem
75. 

...………………..…

VI

2) art. 12 ust. … pkt. …… lit. …… ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym: 

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

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

Należy podać powierzchnię gruntów zwolnionych oraz podstawę prawną zwolnienia

VIz

Grunty pod stawami (Wsr):

a) zarybione łososiem, trocią, głowacicą, palią i pstrągiem

1) art. 12 ust. … pkt. …… lit. …… ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym: 

INRL/2014
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2.NIP

Numer Identyfikacji Podatkowej składającego informację

INRL-A

13. Numer domu / Numer lokalu

27. Numer domu / Numer lokalu

41. Numer domu / Numer lokalu

55. Numer domu / Numer lokalu

34. Data urodzenia 35. Imiona rodziców   

48. Data urodzenia 49. Imiona rodziców   

22. Kraj 23. Województwo 24. Powiat

17. Nazwisko 18. Pierwsze imi ę                     19. Drugie imi ę                     

C.4.2.2  ADRES ZAMIESZKANIA

C.4.2.1 DANE IDENTYFIKACYJNE  - OSOBA 2

14.  Miejscowo ść 15. Kod Pocztowy 16. Poczta

8. Kraj 9. Województwo 10. Powiat

20. Data urodzenia 21. Imiona rodziców   

C.4.1.2  ADRES ZAMIESZKANIA

6. Data urodzenia 7. Imiona rodziców   

11. Gmina 12. Ulica

C.5  PODPIS PODATNIKA / OSOBY SKŁADAJACEJ ZAŁ ĄCZNIK

46. Pierwsze imi ę                     47. Drugie imi ę                     

36. Kraj 37. Województwo 38. Powiat

39. Gmina 40. Ulica

42. Miejscowo ść

59. Imię 60. Nazwisko

ZAŁĄCZNIK DO INFORMACJI O NIERUCHOMOŚCIACH I OBIEKTACH
BUDOWLANYCH, O GRUNTACH I O LASACH  OSÓB FIZYCZNYCH

3. Nazwisko 4. Pierwsze imi ę                     5. Drugie imi ę                     

C.4.3.2  ADRES ZAMIESZKANIA

C.4.3.1 DANE IDENTYFIKACYJNE  - OSOBA 3
31. Nazwisko 32. Pierwsze imi ę                     33. Drugie imi ę                     

C.4.4.1 DANE IDENTYFIKACYJNE  - OSOBA 4
45. Nazwisko

POLA JASNE WYPEŁNIA PODATNIK WYPEŁNIAĆ NA MASZYNIE, KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE, DUŻYMI DRUKOWANYMI LITERAMI, CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM

1. PESEL

C.4 WSPÓŁWŁAŚCICIELE / WSPÓŁPOSIADACZE - W TYM WSPÓŁMAŁ ŻONEK

C.4.1.1 DANE IDENTYFIKACYJNE - OSOBA 1

Załącznik składany do deklarcji INRL wg stanu od dnia ……………………………………………………………………

61. Data 62. Podpis

25. Gmina 26. Ulica

28.  Miejscowo ść 29. Kod Pocztowy 30. Poczta

43. Kod Pocztowy 44. Poczta

57. Kod Pocztowy 58. Poczta

C.4.4.2  ADRES ZAMIESZKANIA
50. Kraj 51. Województwo 52. Powiat

53. Gmina 54. Ulica

56. Miejscowo ść

INRL-A/2014
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2. NIP

Numer Identyfikacji Podatkowej składającego informację

INRL-B

styczeń

m2 m2

luty

m2 m2

marzec

m2 m2

kwiecień

m2 m2

maj

m2 m2

czerwiec

m2 m2

lipiec

m2 m2

sierpień

m2 m2

wrzesień

m2 m2

październik

m2 m2

listopad

m2 m2

grudzień

m2 m2

14.

…………………………...…………….……

16.

…………………………...…………….……

8.

…………………………...…………….……

10.

…………………………...…………….……

…………………………...…………….……

…………………………...…………….……

9.

…………………………...…………….……

17.

…………………………...…………….……

19.

…………………………...…………….……

11.

…………………………...…………….……

13.

…………………………...…………….……

15.

…………………………...…………….……

2.2. mieszkalnych okresowo zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej*

4.

…………………………...…………….……

12.

…………………………...…………….……

6.

…………………………...…………….……

7.

powierzchnia użytkowa ogółempowierzchnia użytkowa ogółem

3.

…………………………...…………….……

5.

NIE zajęta na prowadzenie działalności gospodarczejzajęta na prowadzenie działalności gospodarczej

…………………………...…………….……

* UWAGA: należy w szczególności wskazać miesiące określone na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności 
Gospodarczej [www.firma.gov.pl]

24.

18.

…………………………...…………….……

26.

…………………………...…………….……

…………………………...…………….……

…………………………...…………….……

20.

…………………………...…………….……

22.

23.

…………………………...…………….……

25.

…………………………...…………….……

21.

29. Data 30. Podpis

E.  PODPIS PODATNIKA / OSOBY SKŁADAJACEJ ZAŁ ĄCZNIK

27. Imię 28. Nazwisko

Oświadczam, że dane zawarte w niniejszej informacji s ą zgodne ze stanem prawnym i faktycznym.
Potwierdzam, że znane są mi przepisy ustawy z dnia 10 wrze śnia 1999 r. Kodeks karny skarbowy (t.j. Dz.U.2013.1 86 z późn. zm.), w 
szczególno ści okre ślone w art. 56 ustawy, o odpowiedzialno ści za podanie danych niezgodnych z rzeczywisto ścią.

ZAŁĄCZNIK DO INFORMACJI O NIERUCHOMOŚCIACH I OBIEKTACH
BUDOWLANYCH, O GRUNTACH I O LASACH  OSÓB FIZYCZNYCH

D.2. POWIERZCHNIA BUDYNKÓW LUB ICH CZ ĘŚCI

POLA JASNE WYPEŁNIA PODATNIK WYPEŁNIAĆ NA MASZYNIE, KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE, DUŻYMI DRUKOWANYMI LITERAMI, CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM

1. PESEL

Załącznik składany do deklaracji INRL wg stanu od dnia ………………………………………..

INRL-B/2014
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2. NIP 3. KRS *

Zgodnie z art. 3 ustawy Zasady ewidencji i identyfikacji podatników i płatników „Identyfikatorem podatkowym jest:

b)  NIP - w przypadku pozostałych podmiotów podlegających obowiązkowi ewidencyjnemu,...”

na

Terminy płatno ści:

     a) deklaracja na dany rok               b) korekta deklaracji rocznej      c) wygaśnięcie obowiązku podatkowego

     d) powstanie obowiązku podatkowego w trakcie roku      e) zmiana miejsca zamieszkania lub siedziby

     # dotyczy składającego deklarację niebędącego osobą fizyczną                 ## dotyczy składającego deklarację będącego osobą fizyczną

8. Rodzaj składaj ącego deklaracj ę (zaznaczyć właściwą kratkę)

     a) osoba fizyczna           b) osoba prawna

     c) jednostka organizacyjna      d) spółka niemająca osobowości prawnej

13.  Data urodzenia ## *

19. Numer domu / Numer lokalu

30. Numer domu / Numer lokalu

C.4  POZOSTALI WSPÓŁWŁA ŚCICIELE / WSPÓŁPOSIADACZE *

23. Numer telefonu kontaktowego *

28. Gmina 29. Ulica

6.  Nazwa i adres siedziby organu podatkowego

BURMISTRZ MIASTA WISŁA        Plac B. HOFFA 3     4 3-460 WISŁA

12. Drugie imi ę ##    

C.2  ADRES SIEDZIBY # / ADRES ZAMIESZKANIA ##

34. Liczba współwła ścicieli / współposiadaczy* 35. Ilo ść załączników DN-A *

Składaj ący:

Termin składania:

15. Województwo 16. Powiat

W ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego, obliczonego w deklaracji na podatek od nieruchomości, na rachunek 
budżetu Miasta Wisła, za poszczególne miesiące, do 15 każdego miesiąca, a za styczeń do dnia 31 stycznia.

Do 31 stycznia, organowi podatkowemu, deklarację na podatek od nieruchomości na dany rok podatkowy, a jeżeli obowiązek podatkowy powstał 
po tym dniu – w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku

C.  SKŁADAJ ĄCY DEKLARACJ Ę

C.1. DANE IDENTYFIKACYJNE

25. Kraj 26. Województwo

31. Miejscowo ść 32. Kod Pocztowy 33. Poczta

17. Gmina 18. Ulica

22. Poczta

9. Nazwa pełna # / Nazwisko ##

24.  Poczta elektroniczna (e-mail) *

Miejsce składania: Urząd Miejski w Wiśle

A.  ORGAN PODATKOWY

20.  Miejscowo ść

POLA JASNE WYPEŁNIA PODATNIK WYPEŁNIAĆ NA MASZYNIE, KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE, DUŻYMI DRUKOWANYMI LITERAMI, CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM

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.),
Formularz przeznaczony dla właścicieli lub posiadaczy samoistnych nieruchomości lub obiektów budowlanych, użytkowników wieczystych 
gruntów, posiadaczy (stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego) nieruchomości lub ich części albo 
obiektów budowlanych lub ich części – będącymi:
1) osobami prawnymi lub jednostkami organizacyjnymi oraz spółkami niemającymi osobowości prawnej lub jednostkami organizacyjnymi 
    Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasów Państwowych;
2) osobami fizycznymi będącymi współwłaścicielami lub współposiadaczami z podmiotami wskazanymi w pkt. 1

Załącznik Nr 2 
do Uchwały Rady Miasta Wisła

Nr XXXI/470/2013 z dnia 31 października 2013 r.

DEKLARACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMO ŚCI (DN)

1. PESEL/REGON

a) numer PESEL - w przypadku podatników będących osobami fizycznymi objętymi rejestrem PESEL nieprowadzących działalności gospodarczej lub niebędących zarejestrowanymi podatnikami podatku od towarów i usług;

5. Dzień - miesi ąc - rok4. Rok

10. Nazwa skrócona #/ Imiona rodziców ## *

wg stanu od dnia

7. Okoliczno ści  (zaznaczyć właściwą kratkę)

B. OKOLICZNOŚCI POWODUJĄCE KONIECZNOŚĆ ZŁOŻENIA DEKLARACJI

14. Kraj

27. Powiat

11. Pierwsze imi ę ##

21. Kod Pocztowy

C.3  ADRES DO KORESPONDENCJI  (jeżeli jest inny niż adres siedziby / zamieszkania)

DN/2014
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36. Rodzaj własno ści, posiadania  (zaznaczyć jedną właściwą kratkę)      a) właściciel      b) współwłaściciel
     c) posiadacz samoistny      d) współposiadacz samoistny      e) użytkownik wieczysty      f) współużytkownik wieczysty

     g) posiadacz zależny (np. dzierżawca, najemca)       h) współposiadacz zależny (np. dzierżawca, najemca)  

……..…… m2 …..…...., __ __ …..…...., __ __

……..…… ha …..…...., __ __ …..…...., __ __

……..…… ha …..…...., __ __ …..…...., __ __

……..…… ha …..…...., __ __ …..…...., __ __

……..…… ha …..…...., __ __ …..…...., __ __

38.
…..…...., __ __

D.1.A. INFORMACJA O GRUNTACH ZWOLNIONYCH

m2

m2

m2

m2

m2

……..…… m2
…..…...., __ __ …..…...., __ __

……..…… m2 …..…...., __ __ …..…...., __ __

……..…… m2 …..…...., __ __ …..…...., __ __

……..…… m2 …..…...., __ __ …..…...., __ __

……..…… m2 …..…...., __ __ …..…...., __ __
6. garaży wolnostojących trwale związanych z gruntem

……..…… m2 …..…...., __ __ …..…...., __ __

……..…… m2 …..…...., __ __ …..…...., __ __
8. budynków gospodarczych trwale związanych z gruntem

……..…… m2 …..…...., __ __ …..…...., __ __

……..…… m2 …..…...., __ __ …..…...., __ __

……..…… m2 …..…...., __ __ …..…...., __ __
40.

…..…...., __ __

D.2.A. INFORMACJA O POWIERZCHNIACH BUDYNKÓW ZWOLNIO NYCH

m2

m2

m2

m2

m2

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

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

D. DANE DOTYCZĄCE PRZEDMIOTÓW OPODATKOWANIA  (z wyjątkiem zwolnionych)

D.1 POWIERZCHNIA GRUNTÓW (Uwaga! Wykazujemy z dokładnością do 1 m 2 )

Kwota podatku 
w zł, gr

Stawka podatku     
Podstawa 

opodatkowania

9. pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności 
      pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego

3a. gruntów zakwalifikowanych w ewidencji gruntów i budynków jako drogi, 
      niestanowiące dróg publicznych*

Razem

4. *           …………………………………………………………………………..

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

3b. pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności 
    pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego 

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

3. Razem 
39.
……….…………

1. mieszkalnych - ogółem

10. *     ……………………………………………………….………………………………………………

……….…………

2) art. 7 ust. …. pkt. … lit. … ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r.  o podatkach i opłatach lokalnych: 

37. Miejsce/a (adres/y) poło żenia przedmiotów opodatkowania oraz numer/y, identy fikator/y działek, budynków, lokali, Numer/y ksi ęgi 
    wieczystej lub zbioru/ów dokumentów S ądu Rejonowego w Cieszynie

D. PRZEDMIOT OPODATKOWANIA

ul/oś ………………………….…………….. :    działki ……………...………………………….……………………KW……………………..…………….

ul/oś ………………………….…………….. :    działki ……………...………………………….……………………KW……………………..…………….

ul/oś ………………………….…………….. :    działki ……………...………………………….……………………KW……………………..…………….

……….…………

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

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

3. Razem
41.

...………………..…

5. garaży znajdujących się w budynkach pozostałych, w tym w budynkach 
    gospodarczych

Należy podać powierzchnię budynków zwolnionych oraz podstawę prawną zwolnienia

1) art. 7 ust. …. pkt. … lit. … ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r.  o podatkach i opłatach lokalnych: 

7. zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego 
    przez organizacje pożytku publicznego

Wykazać należy dane aktualne. W przypadku, gdy cz ęść D deklaracji jest niewystarczaj ąca do wykazania wszystkich zmian zaistniałych w ci ągu 
roku podatkowego, nale ży sporz ądzić załączniki DN-B zawieraj ące dane historyczne

2. związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od  budynków 
    mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej

D.2. POWIERZCHNIA UŻYTKOWA BUDYNKÓW LUB ICH CZ ĘŚCI

Wyszczególnienie

Należy podać powierzchnię gruntów zwolnionych oraz podstawę prawną zwolnienia

1) art. 7 ust. …. pkt. … lit. … ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r.  o podatkach i opłatach lokalnych: 

2) art. 7 ust. …. pkt. … lit. … ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r.  o podatkach i opłatach lokalnych: 

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

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

Razem

Za budynek w rozumieniu ustawy uważa się obiekt budowlany w rozumieniu przepisów prawa budowlanego, który jest trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za 
pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach. 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. Powierzchnię pomieszczeń lub ich części oraz część kondygnacji o wysokości w świetle od 1,40 m do 2,20 zalicza się do powierzchni użytkowej 
budynku w 50%, a jeżeli wysokość jest mniejsza niż 1,40 m, powierzchnię tę pomija się

3. zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu 
    kwalifikowanym materiałem siewnym
4. związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów 
   o działalności leczniczej, zajętych przez  podmioty udzielające tych świadczeń

...………………..…

……….…………

……….…………

……….…………

DN/2014
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**

……………….……..……. ,00 ……….…. % ,__ __PLN

2. Budowle pozostałe
**

……………….……..……. ,00 ……….…. % ,__ __PLN

,__ __PLN

D.3.A. INFORMACJA O BUDOWLACH ZWOLNIONYCH

,00 PLN

,00 PLN

,00 PLN

,00 PLN

,00 PLN

Kwota podatku **

Suma kwot z poz. 38, 40 i 42 ,00 PLN
Kwota podatku z zał ączników DN-B 46.

(dane historyczne)
,00 PLN

Łączna kwota podatku ** 47.

Suma kwot z poz. 44 i 46 ,00 PLN

E. OŚWIADCZENIE I PODPIS SKŁADAJ ĄCEGO / OSOBY REPREZENTUJĄCEJ SKŁADAJ ĄCEGO 

E.1. Dane kontaktowe osoby sporz ądzającej deklaracj ę *

G. ADNOTACJE ORGANU PODATKOWEGO

* informacje fakultatywne

……………..……….……..……….

Wartość budowli, o której mowa w art. 4 ust. 1 pkt 3 ustaw y z dnia 12 stycznia 1991 r.  o podatkach i opłatac h lokalnych

…..…………………………………

3. Razem

44.

Należy podać wartość budowli zwolnionych oraz podstawę prawną zwolnienia

56. Identyfikator przyjmuj ącego formularz 57. Data i podpis przyjmuj ącego formularz

1) art. 7 ust. …. pkt. … lit. … ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r.  o podatkach i opłatach lokalnych: ………….…….

Razem

a) ……………………...……………………...…………………………. b) ……………………...……………………...………………………….

** Zgodnie z art. 63 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja Podatkowa (tekst jednolity: Dz.U. z 2012r., poz. 749 ze zmianami), podstawę opodatkowania,  (.....) 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.

42.

…..…………………………………

…..…………………………………

Oświadczam, że dane zawarte w niniejszej informacji s ą zgodne ze stanem prawnym i faktycznym.
Potwierdzam, że znane s ą mi przepisy ustawy z dnia 10 wrze śnia 1999 r. Kodeks karny skarbowy (t.j. Dz.U.2013.1 86 z późn. zm.), w 
szczególno ści okre ślone w art. 56 ustawy, o odpowiedzialno ści za podanie danych niezgodnych z rzeczywisto ścią

** Zgodnie z art. 63 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja Podatkowa (tekst jednolity: Dz.U. z 2012r., poz. 749 ze zmianami), kwotę podatku  (.....) 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.

55. Uwagi organu podatkowego

D.3. BUDOWLE

E. ŁĄCZNA KWOTA PODATKU

2) art. 7 ust. …. pkt. … lit. … ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r.  o podatkach i opłatach lokalnych: ………….…….

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

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

1. Budowle - urz ądzenia słu żące do zbiorowego 
     odprowadzania ścieków komunalnych*

…………………...…….…….

43.

……………..……….……..……….

……………..……….……..……….

45. Liczba zał ączników

52. Imię * 53. Nazwisko * 54. Numer telefonu kontaktowego*

Przyjmuj ę do wiadomo ści, że niniejsza deklaracja stanowi podstaw ę do wystawienia tytułu wykonawczego , zgodnie z prz episami ustawy dania 
17 czerwca 1966r. o post ępowaniu egzekucyjnym w administracji (t.j. Dz. U. z  2005r. Nr 229, poz. 1954 z pó źn. zm.).

48. Imię (Imiona) i Nazwisko (Nazwiska)

49. Data wypełnienia (dzie ń – miesi ąc – rok) 50. Piecz ęć podatnika

51. Podpis(y)  składaj ącego / osoby reprezentuj ącej składaj ącego
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2. NIP 3. KRS *

Numer Identyfikacji Podatkowej składającego deklarację

DN-A

na

9.  Data urodzenia ## *

C.4.2.1 DANE IDENTYFIKACYJNE  - OSOBA 2

25.  Data urodzenia ## *

* informacje fakultatywne

POLA JASNE WYPEŁNIA PODATNIK WYPEŁNIAĆ NA MASZYNIE, KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE, DUŻYMI DRUKOWANYMI LITERAMI, CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM

1. PESEL / REGON

7. Pierwsze imi ę ## 8. Drugie imi ę ##    

ZAŁĄCZNIK DO DEKLARACJI NA PODATEK OD NIERUCHOMO ŚCI 

4. Rok

Załącznik składany do deklaracji DN wg stanu od dnia
……………………………………………………………………

C.4 WSPÓŁWŁAŚCICIELE / WSPÓŁPOSIADACZE 

C.4.1.1 DANE IDENTYFIKACYJNE - OSOBA 1
5. Nazwa pełna # / Nazwisko ## 6. Nazwa skrócona #/ Imiona rodziców ## *

C.4.1.2  ADRES ZAMIESZKANIA
10. Kraj 11. Województwo 12. Powiat

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

21. Nazwa pełna # / Nazwisko ## 22. Nazwa skrócona #/ Imiona rodziców ## *

16.  Miejscowo ść 17. Kod Pocztowy 18. Poczta

19. Numer telefonu kontaktowego * 20.  Poczta elektr oniczna (e-mail) *

23. Pierwsze imi ę ## 24. Drugie imi ę ##    

C.4.2.2  ADRES ZAMIESZKANIA
26. Kraj 27. Województwo 28. Powiat

29. Gmina 30. Ulica 31. Numer domu / Numer lokalu

32.  Miejscowo ść 33. Kod Pocztowy 34. Poczta

37. Imię (Imiona) i Nazwisko (Nazwiska)

35. Numer telefonu kontaktowego * 36.  Poczta elektr oniczna (e-mail) *

E.  PODPIS PODATNIKA / OSOBY SKŁADAJACEJ ZAŁ ĄCZNIK

a) ……………………...……………………...…………………………. b) ……………………...……………………...………………………….

38. Data wypełnienia (dzie ń – miesi ąc – rok) 39. Piecz ęć podatnika

40. Podpis(y)  składaj ącego / osoby reprezentuj ącej składaj ącego

DN-A/2014
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1. PESEL/REGON 2. NIP 3. KRS *

Numer Identyfikacji Podatkowej składającego deklarację

4. Rok 5. Miesiące

na rok od …………….. do ……………..

……..…… m2 …..…...., __ __ …..…...., __ __

……..…… ha …..…...., __ __ …..…...., __ __

……..…… ha …..…...., __ __ …..…...., __ __

……..…… ha …..…...., __ __ …..…...., __ __

……..…… ha …..…...., __ __ …..…...., __ __

7.

…..…...., __ __

D.1.A. INFORMACJA O GRUNTACH ZWOLNIONYCH

m2

m2

m2

m2

m2

……..…… m2
…..…...., __ __ …..…...., __ __

……..…… m2 …..…...., __ __ …..…...., __ __

……..…… m2 …..…...., __ __ …..…...., __ __

……..…… m2 …..…...., __ __ …..…...., __ __

……..…… m2 …..…...., __ __ …..…...., __ __
6. garaży wolnostojących trwale związanych z gruntem

……..…… m2 …..…...., __ __ …..…...., __ __

……..…… m2 …..…...., __ __ …..…...., __ __
8. budynków gospodarczych trwale związanych z gruntem

……..…… m2 …..…...., __ __ …..…...., __ __

……..…… m2 …..…...., __ __ …..…...., __ __

……..…… m2 …..…...., __ __ …..…...., __ __
9.

…..…...., __ __

3. Razem
8. **

...………………..…

pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach. 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. Powierzchnię pomieszczeń lub ich części oraz część kondygnacji o wysokości w świetle od 1,40 m do 2,20 zalicza się do powierzchni 
użytkowej budynku w 50%, a jeżeli wysokość jest mniejsza niż 1,40 m, powierzchnię tę pomija się

2. związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od  budynków 
    mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej

1. mieszkalnych - ogółem

3. zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu 
    kwalifikowanym materiałem siewnym

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

5. garaży znajdujących się w budynkach pozostałych, w tym w budynkach 
    gospodarczych

9. pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności 
      pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego

10. *     ……………………………………………………….………………………………………………

Razem

7. zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego 
    przez organizacje pożytku publicznego

……….…………

Stawka podatku     
Kwota podatku 

w zł, gr

D.2. POWIERZCHNIA UŻYTKOWA BUDYNKÓW LUB ICH CZ ĘŚCI

3a. gruntów zakwalifikowanych w ewidencji gruntów i budynków jako drogi, 
      niestanowiące dróg publicznych*

3b. pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności 
    pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego 

4. *           …………………………………………………………………………..

Razem

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

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

Należy podać powierzchnię gruntów zwolnionych oraz podstawę prawną zwolnienia

1) art. 7 ust. …. pkt. … lit. … ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r.  o podatkach i opłatach lokalnych: 

2) art. 7 ust. …. pkt. … lit. … ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r.  o podatkach i opłatach lokalnych: 

……….…………

……….…………

……….…………

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

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

POLA JASNE WYPEŁNIA PODATNIK WYPEŁNIAĆ NA MASZYNIE, KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE, DUŻYMI DRUKOWANYMI LITERAMI, CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM

DN-B      ZAŁĄCZNIK DO DEKLARACJI NA PODATEK OD NIERUCHOMO ŚCI

Wypełnia si ę w przypadku, gdy cz ęść D deklaracji na podatek od nieruchomo ści jest niewystarczaj ąca do wykazania wszystkich  zmian zaistniałych 
w ciągu roku podatkowego

D.1 POWIERZCHNIA GRUNTÓW (Uwaga! Wykazujemy z dokładnością do 1 m 2 )

6. Nr załącznika

Załącznik składany do deklaracji DN wg stanu od dnia ……………………………………………………………………

za okres

D. DANE DOTYCZĄCE PRZEDMIOTÓW OPODATKOWANIA  (z wyjątkiem zwolnionych)

Wyszczególnienie
Podstawa 

opodatkowania

DN-B/2014
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D.2.A. INFORMACJA O POWIERZCHNIACH BUDYNKÓW ZWOLNIO NYCH

m2

m2

m2

m2

m2

**

……………….……..…….,00 ……….…. % ,__ __PLN

2. Budowle pozostałe
**

……………….……..…….,00 ……….…. % ,__ __PLN

,__ __PLN

D.3.A. INFORMACJA O BUDOWLACH ZWOLNIONYCH

,00 PLN

,00 PLN

,00 PLN

,00 PLN

,00 PLN

,00 PLN

D. OŚWIADCZENIE I PODPIS SKŁADAJ ĄCEGO / OSOBY REPREZENTUJĄCEJ SKŁADAJ ĄCEGO 

** Zgodnie z art. 63 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja Podatkowa (tekst jednolity: Dz.U. z 2012r., poz. 749 ze zmianami), kwotę podatku  (.....) 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.

Należy podać wartość budowli zwolnionych oraz podstawę prawną zwolnienia

C. ŁĄCZNA KWOTA PODATKU

11.

…..………………………………

Łączna kwota podatku **

Suma kwot z poz. 7, 9 i 11

3. Razem (wiersz 1 i 2)

** Zgodnie z art. 63 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja Podatkowa (tekst jednolity: Dz.U. z 2012r., poz. 749 ze zmianami), podstawę opodatkowania,  (.....) 
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.

1) art. 7 ust. …. pkt. … lit. … ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r.  o podatkach i opłatach lokalnych: ………….…….

2) art. 7 ust. …. pkt. … lit. … ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r.  o podatkach i opłatach lokalnych: ………….…….

Razem

………….…….

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

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

...………………..…

1. Budowle - urz ądzenia słu żące do zbiorowego 
     odprowadzania ścieków komunalnych* …..………………………………

D.3. BUDOWLE
Warto ść budowli, o której mowa w art. 4 ust. 1 pkt 3 ustaw y z dnia 12 stycznia 1991 r.  o podatkach i opłatac h lokalnych

……….…………

Należy podać powierzchnię budynków zwolnionych oraz podstawę prawną zwolnienia

1) art. 7 ust. …. pkt. … lit. … ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r.  o podatkach i opłatach lokalnych: ……….…………

* informacje fakultatywne

14. Imię (Imiona) i Nazwisko (Nazwiska)

15. Data wypełnienia (dzie ń – miesi ąc – rok) 16. Piecz ęć podatnika

17. Podpis składaj ącego / osoby reprezentuj ącej składaj ącego

a) ……………………...……………………...…………………………. b) ……………………...……………………...………………………….

Oświadczam, że dane zawarte w niniejszej informacji s ą zgodne ze stanem prawnym i faktycznym.
Potwierdzam, że znane s ą mi przepisy ustawy z dnia 10 wrze śnia 1999 r. Kodeks karny skarbowy (t.j. Dz.U.2013.1 86 z późn. zm.), w 
szczególno ści okre ślone w art. 56 ustawy, o odpowiedzialno ści za podanie danych niezgodnych z rzeczywisto ścią

Przyjmuj ę do wiadomo ści, że niniejsza deklaracja stanowi podstaw ę do wystawienia tytułu wykonawczego , zgodnie z prz episami ustawy 
dania 17 czerwca 1966r. o post ępowaniu egzekucyjnym w administracji (tekst jednoli ty Dz. U. z 2005r. Nr 229, poz. 1954 z pó źniejszymi 
zmianami).

……….……….

13.

12.

…………………...…….…….

…..………………………………

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

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

3. Razem 
10. **

2) art. 7 ust. …. pkt. … lit. … ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r.  o podatkach i opłatach lokalnych: 
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2. NIP 3. KRS *

Zgodnie z art. 3 ustawy Zasady ewidencji i identyfikacji podatników i płatników „Identyfikatorem podatkowym jest:

b)  NIP - w przypadku pozostałych podmiotów podlegających obowiązkowi ewidencyjnemu,...”

na

6.  Nazwa i adres siedziby organu podatkowego

     a) deklaracja na dany rok               b) korekta deklaracji rocznej       c) wygaśnięcie obowiązku podatkowego

     d) powstanie obowiązku podatkowego w trakcie roku        e) zmiana miejsca zamieszkania lub siedziby

     # dotyczy składającego deklarację niebędącego osobą fizyczną                 ## dotyczy składającego deklarację będącego osobą fizyczną

8. Rodzaj składaj ącego deklaracj ę (zaznaczyć właściwą kratkę)

     a) osoba fizyczna           b) osoba prawna

     c) jednostka organizacyjna      d) spółka nie mająca osobowości prawnej

19. Numer domu / Numer lokalu

30. Numer domu / Numer lokalu

C.4  POZOSTALI WSPÓŁWŁA ŚCICIELE / WSPÓŁPOSIADACZE *

C.3  ADRES DO KORESPONDENCJI  (jeżeli jest inny niż adres siedziby / zamieszkania)
25. Kraj 26. Województwo 27. Powiat

28. Gmina

POLA JASNE WYPEŁNIA PODATNIK WYPEŁNIAĆ NA MASZYNIE, KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE, DUŻYMI DRUKOWANYMI LITERAMI, CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM

Podstawa prawna: Ustawa z dnia  30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz.U. z 2002r., Nr  200, poz. 1682, ze zm.).

Formularz przeznaczony dla właścicieli, posiadaczy samoistnych lub użytkowników wieczystych lasów oraz dla posiadaczy lasów 
(stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego) – będącymi:
1) osobami prawnymi lub jednostkami organizacyjnymi oraz spółkami niemającymi osobowości prawnej lub jednostkami organizacyjnymi 
     Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa czy też Lasów Państwowych;
2) osobami fizycznymi będącymi współwłaścicielami lub współposiadaczami z podmiotami wskazanymi w pkt. 1

1. PESEL/REGON do Uchwały Rady Miasta Wisły
Nr XXXI/470/2013 z dnia 31 października 2013 r.

           DEKLARACJA  NA  PODATEK  LE ŚNY (DL)

Załącznik Nr 3

wg stanu od dnia 5. Dzień - miesi ąc - rok4. Rok

a) numer PESEL - w przypadku podatników będących osobami fizycznymi objętymi rejestrem PESEL nieprowadzących działalności gospodarczej lub niebędących zarejestrowanymi podatnikami podatku od towarów i usług;

15. Województwo

13. Data urodzenia ## *11. Pierwsze imi ę ## 12. Drugie imi ę ##    

23. Numer telefonu kontaktowego *

16. Powiat

20.  Miejscowo ść 21. Kod Pocztowy

18. Ulica

22. Poczta

14. Kraj

C.2  ADRES SIEDZIBY # / ADRES ZAMIESZKANIA ##

34. Liczba współwła ścicieli / współposiadaczy * 35. Ilo ść załączników DL-A *

17. Gmina

31. Miejscowo ść 32. Kod Pocztowy 33. Poczta

Składaj ący:

Termin składania: Do dnia 15 stycznia każdego roku podatkowego oraz w terminie 14 dni od zaistnienia okoliczności mających wpływ na
powstanie, bądź  wygaśnięcie obowiązku podatkowego lub zaistnienia zdarzeń mających wpływ na wysokość podatku.

Terminy płatno ści: W ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego, obliczonego w deklaracji na podatek leśny, na rachunek budżetu 
Miasta Wisła, za poszczególne miesiące, do 15 każdego miesiąca.

Miejsce składania: Urząd Miejski w Wiśle

BURMISTRZ MIASTA WISŁA        Plac B. HOFFA 3     4 3-460 WISŁA

C.1. DANE IDENTYFIKACYJNE
9. Nazwa pełna # / Nazwisko ## 10. Nazwa skrócona #/ Imiona rodziców ## *

C.  SKŁADAJ ĄCY DEKLARACJ Ę

B. OKOLICZNOŚCI POWODUJĄCE KONIECZNOŚĆ ZŁOŻENIA DEKLARACJI
7. Okoliczno ści  (zaznaczyć  właściwą  kratkę)

A.  ORGAN PODATKOWY

24. Poczta elektroniczna (e-mail) *

29. Ulica

DL/2014

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego – 15 – Poz. 6646



36. Rodzaj własno ści, posiadania  (zaznaczyć jedną  właściwą kratkę)      a) właściciel      b) współwłaściciel
     c) posiadacz samoistny      d) współposiadacz samoistny      e) użytkownik wieczysty      f) współużytkownik wieczysty
     g) posiadacz zależny (np. dzierżawca, najemca)       h) współposiadacz zależny (np. dzierżawca, najemca)  

D.1. POWIERZCHNIA LASÓW

1. Lasy ochronne
ha PLN PLN

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

3. Lasy pozostałe i grunty leśne (nie wymienione w wierszu 1 i 2)
ha PLN PLN

4. Razem (wiersz 1 - 3) 38. **

PLN

D.1.A. INFORMACJA O LASACH  ZWOLNIONYCH

ha

wiek lasu: lat

wiek lasu: lat

ha

ha

ha

...……….......,__ __ __ __ ha

E. OŚWIADCZENIE I PODPIS SKŁADAJ ĄCEGO / OSOBY REPREZENTUJĄCEJ SKŁADAJ ĄCEGO 

E.1. Dane kontaktowe osoby sporz ądzającej deklaracj ę *

F. ADNOTACJE ORGANU PODATKOWEGO

* informacje fakultatywne

1) art. 7 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym, tj. lasy z 
drzewostanem w wieku do 40 lat: ...………....,__ __ __ __

...………....,__ __ __ __

...………....,__ __ __ __

...………....,__ __ __ __

46. Numer telefonu kontaktowego*44. Imię * 45. Nazwisko *

Przy wpisywaniu powierzchni lasu w wieku do 40 lat  nie należy wykazywać powierzchni lasu, w której dokonano uzupełnień nasadzenia w figurującej 
powierzchni leśnej, lecz jedynie nowo nasadzoną powierzchnię lasu (stanowiącą określoną działkę leśną )  

numery działek:

...……...………..,__ __...…,__ __ __ __

...…,__ __ __ __

...…,__ __ __ __

Oświadczam, że dane zawarte w niniejszej informacji s ą zgodne ze stanem prawnym i faktycznym.
Potwierdzam, że znane s ą mi przepisy ustawy z dnia 10 wrze śnia 1999 r. Kodeks karny skarbowy (t.j. Dz.U.2013.1 86 z późn. zm.), w 
szczególno ści okre ślone w art. 56 ustawy, o odpowiedzialno ści za podanie danych niezgodnych z rzeczywisto ścią

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

numery działek:

2) art.. 7 ust. ….. pkt. …… ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym: 

…………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

ul/oś ………………………….…………….. :    działki ……………...………………………….……………………KW……………………..…………….

ul/oś ………………………….…………….. :    działki ……………...………………………….……………………KW……………………..…………….

** Zgodnie z art. 63 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja Podatkowa (tekst jednolity: Dz.U. z 2012r., poz. 749 ze zmianami), kwoty podatków,  (.....) 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.

…………………………………………………………………………

Przyjmuj ę do wiadomo ści, że niniejsza deklaracja stanowi podstaw ę do wystawienia tytułu wykonawczego , zgodnie z prz episami ustawy 
dania 17 czerwca 1966r. o post ępowaniu egzekucyjnym w administracji (t.j. Dz. U. z  2005r. Nr 229, poz. 1954 z pó źn. zm.).

Należy podać powierzchnię zwolnionego lasu oraz przepis prawa z jakiego tytułu występuje zwolnienie

47. Uwagi organu podatkowego

48. Identyfikator przyjmuj ącego formularz 49. Data i podpis przyjmuj ącego formularz

40. Imię (Imiona) i Nazwisko (Nazwiska)

a) ……………………...……………………...…………………………. b) ……………………...……………………...………………………….

43. Podpis(y)  składaj ącego / osoby reprezentuj ącej składaj ącego

41. Data wypełnienia (dzie ń – miesi ąc – rok) 42. Pieczęć podatnika

…………………………………………………………………………

Kwota  podatku

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

37. Miejsce/a (adres/y) poło żenia przedmiotów opodatkowania oraz numer/y, identy fikator/y działek, Numer/y 
      księgi wieczystej lub zbioru/ów dokumentów S ądu Rejonowego w Cieszynie

D. PRZEDMIOT OPODATKOWANIA

3. Razem 
39. **

………………..…

………………..…

Wyszczególnienie

ha

Stawka  podatku

...………..,__ __

...………..,__ __

...………..,__ __

...…,__ __ __ __

...……...………..,__ __

...……...………..,__ __

...……...………..,00

Powierzchnia  w 
hektarach  fizycznych

…………………………………………………………………………………………………………
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2. NIP 3. KRS *

Numer Identyfikacji Podatkowej składającego deklarację

DL-A

na

9.  Data urodzenia ## *

C.4.2.1 DANE IDENTYFIKACYJNE  - OSOBA 2

25.  Data urodzenia ## *

* informacje fakultatywne

POLA JASNE WYPEŁNIA PODATNIK WYPEŁNIAĆ NA MASZYNIE, KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE, DUŻYMI DRUKOWANYMI LITERAMI, CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM

1. PESEL / REGON

ZAŁĄCZNIK DO DEKLARACJI NA PODATEK LE ŚNY

Załącznik składany do deklaracji DL wg stanu od dnia
……………………………………………………………………

C.4 WSPÓŁWŁAŚCICIELE / WSPÓŁPOSIADACZE 

C.4.1.1 DANE IDENTYFIKACYJNE - OSOBA 1

7. Pierwsze imi ę ##

4. Rok

6. Nazwa skrócona #/ Imiona rodziców ## *

8. Drugie imi ę ##    

5. Nazwa pełna # / Nazwisko ##

34. Poczta

C.4.1.2  ADRES ZAMIESZKANIA
10. Kraj 11. Województwo 12. Powiat

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

29. Gmina 30. Ulica 31. Numer domu / Numer lokalu

23. Pierwsze imi ę ## 24. Drugie imi ę ##    

C.4.2.2  ADRES ZAMIESZKANIA
26. Kraj 27 Województwo 28. Powiat

38. Data wypełnienia (dzie ń – miesi ąc – rok) 39. Piecz ęć podatnika

40. Podpis(y)  składaj ącego / osoby reprezentuj ącej składaj ącego

a) ……………………...……………………...…………………………. b) ……………………...……………………...………………………….

E.  PODPIS PODATNIKA / OSOBY SKŁADAJACEJ ZAŁ ĄCZNIK
37. Imię (Imiona) i Nazwisko (Nazwiska)

35. Numer telefonu kontaktowego * 36.  Poczta elektr oniczna (e-mail) *

32.  Miejscowo ść 33. Kod Pocztowy

21. Nazwa pełna # / Nazwisko ## 22. Nazwa skrócona #/ Imiona rodziców ## *

16.  Miejscowo ść 17. Kod Pocztowy 18. Poczta

19. Numer telefonu kontaktowego * 20.  Poczta elektr oniczna (e-mail) *

DL-A/2014
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2. NIP 3. KRS *

Zgodnie z art. 3 ustawy Zasady ewidencji i identyfikacji podatników i płatników „Identyfikatorem podatkowym jest:

b)  NIP - w przypadku pozostałych podmiotów podlegających obowiązkowi ewidencyjnemu,...”

na

Terminy płatno ści:

6.  Nazwa i adres siedziby organu podatkowego

     a) deklaracja na dany rok               b) korekta deklaracji rocznej      c) wygaśnięcie obowiązku podatkowego

     d) powstanie obowiązku podatkowego w trakcie roku      e) zmiana miejsca zamieszkania lub siedziby

     # dotyczy składającego deklarację niebędącego osobą fizyczną                 ## dotyczy składającego deklarację będącego osobą fizyczną

8. Rodzaj składaj ącego deklaracj ę (zaznaczyć właściwą kratkę)

     a) osoba fizyczna           b) osoba prawna

     c) jednostka organizacyjna      d) spółka nie mająca osobowości prawnej

13.  Data urodzenia ## *

19. Numer domu / Numer lokalu

30. Numer domu / Numer lokalu

C.4  POZOSTALI WSPÓŁWŁA ŚCICIELE / WSPÓŁPOSIADACZE *

24.  Poczta elektroniczna (e-mail) *23. Numer telefonu kontaktowego *

Miejsce składania: Urząd Miejski w Wiśle

A.  ORGAN PODATKOWY

9. Nazwa pełna # / Nazwisko ##

27. Powiat

31.  Miejscowo ść 32. Kod Pocztowy 33. Poczta

25. Kraj 26. Województwo

10. Nazwa skrócona #/ Imiona rodziców ## *

W ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego, obliczonego w deklaracji na podatek rolny, na rachunek budżetu Miasta 
Wisła, za poszczególne miesiące, do 15 każdego miesiąca.

BURMISTRZ MIASTA WISŁA        Plac B. HOFFA 3     43-460 WI SŁA

20.  Miejscowo ść 21. Kod Pocztowy 22. Poczta

C.2  ADRES SIEDZIBY # / ADRES ZAMIESZKANIA ##

28. Gmina 29. Ulica

15. Województwo 16. Powiat

Do 15 stycznia każdego roku podatkowego oraz  w terminie 14 dni od zaistnienia okoliczności mających wpływ na powstanie, bądź  
wygaśnięcie obowiązku podatkowego lub zaistnienia zdarzeń mających wpływ na wysokość podatku.

C.  SKŁADAJ ĄCY DEKLARACJ Ę

7. Okoliczno ści  (zaznaczyć właściwą kratkę)

B. OKOLICZNOŚCI POWODUJĄCE KONIECZNOŚĆ ZŁOŻENIA DEKLARACJI

14. Kraj

11. Pierwsze imi ę ##

17. Gmina 18. Ulica

12. Drugie imi ę ##    

C.1. DANE IDENTYFIKACYJNE

a) numer PESEL - w przypadku podatników będących osobami fizycznymi objętymi rejestrem PESEL nieprowadzących działalności gospodarczej lub niebędących zarejestrowanymi podatnikami podatku od towarów i usług;

4. Rok wg stanu od dnia

Składaj ący:

Termin składania:

POLA JASNE WYPEŁNIA PODATNIK WYPEŁNIAĆ NA MASZYNIE, KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE, DUŻYMI DRUKOWANYMI LITERAMI, CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (tekst jedn. Dz. U. z 2006 r. Nr 136, poz. 136 z późniejszymi zmianami)
Formularz przeznaczony dla właścicieli, posiadaczy samoistnych lub użytkowników wieczystych gruntów oraz dla posiadaczy gruntów 
(stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego,  bądź jeżeli posiadanie wynika z umowy dzierżawy zawartej 
zgodnie z przepisami o ubezpieczeniu społecznym rolników lub przepisów dotyczących uzyskiwania rent strukturalnych) – będącymi:
1)osobami prawnymi lub jednostkami organizacyjnymi oraz spółkami niemającymi osobowości prawnej lub jednostkami organizacyjnymi 
Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa czy też Lasów Państwowych;
2) osobami fizycznymi będącymi współwłaścicielami lub współposiadaczami z podmiotami wskazanymi w pkt. 1

Załącznik Nr 4 
do Uchwały Rady Miasta Wisły

Nr XXXI/470/2013 z dnia 31 października 2013 r.

DEKLARACJA NA PODATEK ROLNY (DR)

1. PESEL

5. Dzień - miesi ąc - rok

C.3  ADRES DO KORESPONDENCJI  (jeżeli jest inny niż adres siedziby / zamieszkania)

34. Liczba współwła ścicieli / współposiadaczy * 35. Ilo ść załączników DR-A *

DR/ 2014
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36. Rodzaj własno ści, posiadania  (zaznaczyć jedną właściwą kratkę)      a) właściciel      b) współwłaściciel

     c) posiadacz samoistny      d) współposiadacz samoistny      e) użytkownik wieczysty      f) współużytkownik wieczysty

     g) posiadacz zależny (np. dzierżawca, najemca)       h) współposiadacz zależny (np. dzierżawca, najemca)  

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

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

rowy

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

VIz zwolnienie
VI
V zwolnienie

IVb

zwolnienie

IVa
IIIb
IIIa
II

Grunty rolne zabudowane

I

zwolnienie

VIz zwolnienie
VI
V zwolnienie

IVb
IVa
IIIb
IIIa
II
I

zwolnienie

VIz zwolnienie
VI

Użytki zielone

V zwolnienie

IIIb

IVa

Sady

I

zwolnienie

II
IIIa

ul/oś ………………………….…………….. :    działki ……………...………………………….……………………KW……………………..…………….

ul/oś ………………………….…………….. :    działki ……………...………………………….……………………KW……………………..…………….

D.1  DANE DOTYCZĄCE PRZEDMIOTÓW OPODATKOWANIA  (włacznie ze zwolnionymi)

Powierzchnia gruntu w hektarach fizycznych

Ogółem
Nie podlegające 

przeliczeniu na ha 
przeliczeniowe

IIIb

I

Grunty orne

D. PRZEDMIOT OPODATKOWANIA

II
IIIa

VIz zwolnienie

IVa
IVb

zwolnienie

IVb
V
VI

Podlegające 
przeliczeniu na hektary 

przeliczeniowe

Liczba hektarów 
przeliczeniowych

Stawka z 1 ha 
(przeliczeniowego 

lub fizycznego)  
w zł, gr

Kwota podatku
w zł, gr

Klasy użytków 
wynikające z ewidencji 

gruntów i budynków

37. Miejsce/a (adres/y) poło żenia przedmiotów opodatkowania oraz numer/y, identy fikator/y działek, budynków, lokali, Numer/y ksi ęgi 
    wieczystej lub zbioru/ów dokumentów S ądu Rejonowego w Cieszynie

ul/oś ………………………….…………….. :    działki ……………...………………………….……………………KW……………………..…………….
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PLN
D.1.A. INFORMACJA O GRUNTACH ROLNYCH ZWOLNIONYCH

m2

m2

m2

m2

m2

E. ULGI W PODATKU ROLNYM OD GRUNTÓW
1. z tytułu nabycia lub objęcia w zagospodarowanie gruntów PLN

2. inwestycyjne PLN

3. górskie PLN

4. inne PLN
Razem ulgi

PLN

Łączna kwota podatku 41.

Różnica kwot z poz.: 38 - 39 ** PLN

G. OŚWIADCZENIE I PODPIS SKŁADAJ ĄCEGO / OSOBY REPREZENTUJĄCEJ SKŁADAJ ĄCEGO 

G.1. Dane kontaktowe osoby sporz ądzającej deklaracj ę *

H. ADNOTACJE ORGANU PODATKOWEGO

* informacje fakultatywne

……...……., _ _

40.

……...……., 00

a) ……………………...……………………...…………………………. b) ……………………...……………………...………………………….

……….…………

3. Razem

……...……., _ _

……...……., _ _

……...……., _ _

……...……., _ _

……….…………
39. **

...………………..…

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

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

……….…………

2) art. 12 ust. …. pkt. … lit. … ustawy z dnia 15 listopada 1984 r.  o podatku rolnym 

1) art. 12 ust. …. pkt. … lit. … ustawy z dnia 15 listopada 1984 r.  o podatku rolnym 

……….…………

** Zgodnie z art. 63 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja Podatkowa (tekst jednolity: Dz.U. z 2012r., poz. 749 ze zmianami), kwoty podatków,  (.....) 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.

Oświadczam, że dane zawarte w niniejszej informacji s ą zgodne ze stanem prawnym i faktycznym.
Potwierdzam, że znane s ą mi przepisy ustawy z dnia 10 wrze śnia 1999 r. Kodeks karny skarbowy (t.j. Dz.U.2013.1 86 z późn. zm.), w 
szczególno ści okre ślone w art. 56 ustawy, o odpowiedzialno ści za podanie danych niezgodnych z rzeczywisto ścią

Przyjmuj ę do wiadomo ści, że niniejsza deklaracja stanowi podstaw ę do wystawienia tytułu wykonawczego , zgodnie z prz episami ustawy dania 
17 czerwca 1966r. o post ępowaniu egzekucyjnym w administracji (tekst jednoli ty Dz. U. z 2005r. Nr 229, poz. 1954 z pó źniejszymi zmianami).

42. Imię (Imiona) i Nazwisko (Nazwiska)

Razem

V zwolnienie
IVb

zwolnienie

VIz
VI

zwolnienie

……...……., _ _

38.

IVa
IIIb
IIIa
II

Grunty zadrzewione i zakrzaczone poło żone na u żytkach rolnych

I

48. Identyfikator przyjmuj ącego formularz 49. Data i podpis przyjmuj ącego formularz

43. Data wypełnienia (dzie ń – miesi ąc – rok) 44. Piecz ęć podatnika

47. Uwagi organu podatkowego

44. Imię * 45. Nazwisko * 46. Numer telefonu kontaktowego *

45. Podpis(y)  składaj ącego / osoby reprezentuj ącej składaj ącego

F. ŁĄCZNA KWOTA PODATKU

Należy podać powierzchnię gruntów zwolnionych oraz podstawę prawną zwolnienia
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2. NIP 3. KRS *

Numer Identyfikacji Podatkowej składającego deklarację

DR-A

na

9.  Data urodzenia ## *

C.4.2.1 DANE IDENTYFIKACYJNE  - OSOBA 2

25.  Data urodzenia ## *

* informacje fakultatywne

POLA JASNE WYPEŁNIA PODATNIK WYPEŁNIAĆ NA MASZYNIE, KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE, DUŻYMI DRUKOWANYMI LITERAMI, CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM

1. PESEL / REGON

7. Pierwsze imi ę ## 8. Drugie imi ę ##    

ZAŁĄCZNIK DO DEKLARACJI NA PODATEK ROLNY

4. Rok

Załącznik składany do deklaracji DR wg stanu od dnia
……………………………………………………………………

C.4 WSPÓŁWŁAŚCICIELE / WSPÓŁPOSIADACZE 

C.4.1.1 DANE IDENTYFIKACYJNE - OSOBA 1
5. Nazwa pełna # / Nazwisko ## 6. Nazwa skrócona #/ Imiona rodziców ## *

C.4.1.2  ADRES ZAMIESZKANIA
10. Kraj 11. Województwo 12. Powiat

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

21. Nazwa pełna # / Nazwisko ## 22. Nazwa skrócona #/ Imiona rodziców ## *

16.  Miejscowo ść 17. Kod Pocztowy 18. Poczta

19. Numer telefonu kontaktowego * 20.  Poczta elektr oniczna (e-mail) *

23. Pierwsze imi ę ## 24. Drugie imi ę ##    

C.4.2.2  ADRES ZAMIESZKANIA
26. Kraj 27 Województwo 28. Powiat

29. Gmina 30. Ulica 31. Numer domu / Numer lokalu

32.  Miejscowo ść 33. Kod Pocztowy 34. Poczta

37. Imię (Imiona) i Nazwisko (Nazwiska)

35. Numer telefonu kontaktowego * 36.  Poczta elektr oniczna (e-mail) *

G.  PODPIS PODATNIKA / OSOBY SKŁADAJACEJ ZAŁ ĄCZNIK

a) ……………………...……………………...…………………………. b) ……………………...……………………...………………………….

38. Data wypełnienia (dzie ń – miesi ąc – rok) 39. Piecz ęć podatnika

40. Podpis(y)  składaj ącego / osoby reprezentuj ącej składaj ącego
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