
UCHWAŁA NR XVIII/156/2015
RADY MIASTA SANDOMIERZA

z dnia 18 listopada 2015 r.

w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst 
jednolity: Dz. U. z 2015 r. poz. 1515) w związku z art. 6a ust. 11 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. 
o podatku rolnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2013 r. poz. 1381, z 2014 r., poz. 40, z 2015 r. poz. 1045), 
art. 6 ust. 13 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity: 
Dz.U. z 2014 r., poz. 849, z 2015 r. poz. 528, poz. 699, poz.774,  poz. 1045, poz. 1283, poz. 1777) 
oraz art. 6 ust 9 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (tekst jednolity: 
Dz. U. z 2013 r. poz. 465, z 2015 r. poz. 1045)  uchwala się co następuje:

§ 1. 

Określa się następujące wzory formularzy dla podatku od nieruchomości,
rolnego i leśnego:
1.Deklaracja na podatek od nieruchomości stanowiący załącznik Nr1do niniejszej  uchwały( DN-1 )
2. Deklaracja na podatek rolny stanowiąca załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały ( DR-1 )
3. Deklaracja na podatek leśny stanowiąca załącznik Nr 3 do  niniejszej uchwały ( DL-1 )
4. Informacja w sprawie podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego stanowiąca załącznik Nr 4 do 
niniejszej uchwały

§ 2. 

Z dniem 31 grudnia 2015 r traci moc Uchwała Nr XXXV/364/2013 Rady Miasta Sandomierza 
z dnia 4 grudnia 2013 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji 
podatkowych

§ 3. 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Świętokrzyskiego nie wcześniej jednak niż z dniem 1 stycznia 2016 r.

 

Przewodniczący Rady 
Miasta Sandomierza

Robert Pytka

Id: AF8B85AA-D7E2-4AB6-A498-FE18285CC708. Uchwalony Strona 1



1 Numer Identyfikatora podatkowego podatnika    

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

                                                                                                                                   
                                                              

* NIP – w przypadku pozostałych podmiotów podlegaj�cych obowi�zkowi ewidencyjnemu 
** PESEL – w przypadku podatników b�d�cych osobami fizycznymi obj�tymi rejestrem PESEL nieprowadz�cych działalno�ci gospodarczej  lub 

nieb�d�cych  zarejestrowanymi podatnikami podatku  od  towarów i usług.  

DN – 1   
                                          DEKLARACJA 
                    NA PODATEK OD NIERUCHOMO�CI 

Podstawa prawna:  Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych  (Dz. U. z 2014 r. 849 ze zm.). 
Składaj�cy:             Formularz przeznaczony dla osób prawnych, jednostek organizacyjnych oraz spółek nie maj�cych osobowo�ci prawnej ,jednostek  

organizacyjnych Agencji Nieruchomo�ci Rolnych  a tak�e jednostek organizacyjnych Pa�stwowego Gospodarstwa Le�nego Lasy 

Pa�stwowe oraz dla osób fizycznych b�d�cych współwła�cicielami lub współposiadaczami z osobami prawnymi, b�d� z innymi 
jednostkami organizacyjnymi nieposiadaj�cymi osobowo�ci prawnej lub z spółkami nieposiadaj�cymi osobowo�ci prawnej, z wyj�tkiem 

osób tworz�cych wspólnot� mieszkaniow�. 

Termin składania:   Do 31 stycznia ka�dego roku podatkowego; w terminie 14 dni od zaistnienia okoliczno�ci maj�cych wpływ na powstanie, b�d�
wyga�ni�cie obowi�zku podatkowego lub zaistnienia zdarze� maj�cych wpływ na wysoko�� podatku. 

Miejsce składania: Organ podatkowy  wła�ciwy ze wzgl�du na miejsce poło�enia przedmiotów opodatkowania. 

A. MIEJSCE SKŁADANIA DEKLARACJI 

3. Burmistrz  Miasta Sandomierza 
   Adres 27-600  Sandomierz  Plac Poniatowskiego 3  

B. DANE SKŁADAJ�CEGO DEKLARACJ� (niepotrzebne skre�li�) 
       * - dotyczy składaj�cego deklaracj� nieb�d�cego osob� fizyczn�            ** - dotyczy składaj�cego deklaracj� b�d�cego osob� fizyczn�

B.1 DANE IDENTYFIKACYJNE 

 4. Rodzaj składaj�cego deklaracj� (zaznaczy� wła�ciw� kratk�) 

    � 1. osoba fizyczna                       �  2. osoba prawna         � 3. jednostka organizacyjna  

    �  4. spółka nie maj�ca osobowo�ci prawnej 

 5. Rodzaj własno�ci, posiadania (zaznaczy� wła�ciw� kratk�) 

    � 1. wła�ciciel       �  2. współwła�ciciel    � 3. posiadacz  samoistny     �  4. współposiadacz samoistny �  5. u�ytkownik wieczysty 

    � 6. współu�ytkownik wieczysty  � 7. posiadacz    �  8. współposiadacz 

6. Miejsce/a (adres/y) poło�enia przedmiotów opodatkowania oraz numer/y działek

 7. Numer/y ksi�gi wieczystej lub zbioru/ów dokumentów 

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

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

 10. Identyfikator REGON,     Numer wpisu w Krajowym Rejestrze S�dowym  

na 

2. Rok 

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVIII/156/2015

Rady Miasta Sandomierza

z dnia 18 listopada 2015 r.
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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. Miejscowo�� 18. Kod pocztowy 19. Poczta 

B.3. KONTAKT 

20.Telefon 21.Faks 22.E-mail 

C. OKOLICZNO�CI POWODUJ�CE KONIECZNO�� ZŁO�ENIA DEKLARACJI 

 23. Okoliczno�ci (zaznaczy� wła�ciw� kratk�) 

                          � 1. deklaracja roczna                                                � 2. korekta deklaracji rocznej 

                                                                                           Stan obowi�zywania na dzie� ______-_______-__________r. 

D. DANE DOTYCZ�CE PRZEDMIOTÓW OPODATKOWANIA (z wyj�tkiem zwolnionych) 

Wyszczególnienie Podstawa 

opodatkowania 

Stawka podatku Kwota podatku 

( w zł, gr.) 

D.1 POWIERZCHNIA GRUNTÓW    
                                                                                    

1.   zwi�zanych z prowadzeniem działalno�ci gospodarczej, bez wzgl�du 

na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków 
24. 

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

25. 

                

26. 

......................... 
2.   pod wodami powierzchniowymi stoj�cymi lub wodami 

powierzchniowymi płyn�cymi jezior i zbiorników sztucznych 

     (nale�y poda�  w ha, z dokładno�ci� do czterech miejsc po przecinku) 

27. 

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

28. 

                

29. 

........................ 
3.   pozostałych, w tym zaj�tych  na prowadzenie  odpłatnej  statutowej 

działalno�ci  po�ytku publicznego  przez organizacje po�ytku 

publicznego 

30. 

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

31. 32. 

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

4.   niezabudowanych obj�tych obszarem rewitalizacji, których mowa               
w ustawie z dnia  9 pa�dziernika  2015 r. o rewitalizacji ( Dz. U. z       

2015 r. poz. 1777),  i poło�onych na terenach, dla których miejscowy 

plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje pod zabudow�
mieszkaniow�, usługow� albo zabudow� o przeznaczeniu mieszanym 

obejmuj�cym wył�cznie te rodzaje zabudowy, je�eli od dnia wej�cia            

w �ycie tego planu  w odniesieniu do tych gruntów upłyn�ł okres 4 lat, 
a w tym czasie nie zako�czono budowy zgodnie z przepisami prawa 

budowlanego  

33. 

…………………. m2 

34. 

            

35. 

………………. 

D.2 POWIERZCHNIA U�YTKOWA BUDYNKÓW LUB ICH CZ��CI 

1. mieszkalnych 36. 

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

37. 

                 

38. 

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

* Do powierzchni u�ytkowej budynku lub jego cz��ci nale�y zaliczy� powierzchni� mierzon�, po wewn�trznej długo�ci �cian na wszystkich 

kondygnacjach, z wyj�tkiem powierzchni klatek schodowych oraz szybów d�wigowych. Za kondygnacj� uwa�a si� równie� gara�e podziemne, piwnice,  
sutereny i poddasza u�ytkowe. 

2.  zwi�zanych z prowadzeniem działalno�ci gospodarczej oraz od 
budynków mieszkalnych lub ich cz��ci zaj�tych na prowadzenie 

działalno�ci gospodarczej 

39. 

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

40. 

                

                             

              

41. 

.................,....... 
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3.  zaj�tych na prowadzenie działalno�ci gospodarczej w zakresie obrotu 
kwalifikowanym materiałem siewnym 

  

42.  

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

43. 

                

                  

            

44. 

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

4.  zwi�zanych z udzielaniem �wiadcze� zdrowotnych w rozumieniu 

przepisów o działalno�ci leczniczej, zaj�tych przez podmioty 

udzielaj�ce tych �wiadcze�  

     

45. 
....................... m2

46. 

      

          

       

47. 

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

5.   pozostałych , w tym  zaj�tych na prowadzenie odpłatnej statutowej 
działalno�ci po�ytku publicznego  przez organizacje po�ytku   

publicznego,  

48. 

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

49. 

       

     
     

50. 

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

D.3 BUDOWLE 

1. budowle *  
     (warto�� okre�lona  na podstawie art.4 ust.1 pkt3 i ust.3 i 7 ustawy o 

podatkach i opłatach lokalnych) 

51. 

........................
52. 

  2% 

53. 

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

E. Ł�CZNA KWOTA PODATKU 

Ł�cznie kwota podatku 
( nale�y zaokr�gli� do pełnych złotych )** 

54. 

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

F. INFORMACJA O PRZEDMIOTACH  ZWOLNIONYCH 
               (poda� powierzchni�, b�d�  warto�� budowli przedmiotów zwolnionych oraz przepis prawa - z jakiego tytułu wyst�puje zwolnienie)

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

G. O�WIADCZENIE I PODPIS SKŁADAJ�CEGO / OSOBY REPREZENTUJ�CEJ 
SKŁADAJ�CEGO 

       O�wiadczam, �e podane przeze mnie dane s� zgodne z prawd�.
 55. Imi� 56. Nazwisko 

 57. Data wypełnienia (dzie� - miesi�c - rok) 

                                                     

58. Podpis (piecz��) składaj�cego / osoby reprezentuj�cej składaj�cego 

H. ADNOTACJE ORGANU PODATKOWEGO 

59. Uwagi organu podatkowego

60. Identyfikator przyjmuj�cego formularz 61. Data i podpis przyjmuj�cego formularz 
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Obja�nienia 

* podstaw� opodatkowania  budowli nale�y zaokr�gli� do pełnych złotych w ten sposób, �e ko�cówki  kwoty wynosz�cej mniej ni� 50 groszy pomija                

si� a ko�cówki kwoty wynosz�cej 50 i wi�cej groszy podwy�sza si� do pełnych złotych ( art. 63 §1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r – Ordynacja podatkowa 
– Dz. U. z 2015 r., poz. 613  ze zm.) 

** kwot	 podatku  zaokr�gla si� do pełnych złotych w ten sposób, �e ko�cówki kwoty wynosz�cej mniej ni� 50 groszy pomija si� a ko�cówki kwoty  

wynosz�cej 50 i wi�cej groszy podwy�sza si� do pełnych złotych (art. 63 §1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku – Ordynacja podatkowa –                      
Dz. U. z 2015 r., poz. 613  ze zm.) 

1) Podstaw� opodatkowania stanowi  dla gruntów – powierzchnia.

2) Podstaw� opodatkowania stanowi dla budynków lub ich cz��ci – powierzchnia u�ytkowa  mierzona po wewn�trznej długo�ci �cian na wszystkich 
kondygnacjach, z wyj�tkiem powierzchni klatek schodowych oraz szybów d�wigowych; za kondygnacj�  uwa�a si� równie� gara�e podziemne, 

piwnice i sutereny i poddasze u�ytkowe. Powierzchni� pomieszcze� lub ich cz��ci oraz cz��� kondygnacji o wysoko�ci w �wietle  od 1,40m                      

do 2,20 m zalicza si� do powierzchni u�ytkowej budynku  w 50%, a je�eli wysoko��  jest mniejsza  ni� 1,40m, powierzchni� t� pomija si�. 
3) Podstaw� opodatkowania  stanowi dla budowli lub ich cz��ci – ich warto�� okre�lona  na podstawie art. 4 ust.1 pkt 3  i ust. 3-7 ustawy o podatkach                

i opłatach lokalnych. 

Je�eli nieruchomo�� lub obiekt budowlany stanowi współwłasno�� lub znajduje si� w posiadaniu osób fizycznych oraz osób prawnych, jednostek 
organizacyjnych oraz spółek nie posiadaj�cych osobowo�ci  prawnej, z wyj�tkiem osób tworz�cych wspólnot�  mieszkaniow�, osoby fizyczne składaj�

deklaracj�  na podatek od nieruchomo�ci  oraz opłacaj� podatek na zasadach obowi�zuj�cych  osoby prawne. 

Je�eli nieruchomo��  lub obiekt  budowlany stanowi współwłasno�� lub znajduje si� w posiadaniu dwóch lub wi�cej podmiotów, to stanowi odr�bny 
przedmiot opodatkowania, a obowi�zek podatkowy od nieruchomo�ci lub obiektu budowlanego ci��y solidarnie na wszystkich współwła�cicielach                         

lub posiadaczach. 

Zasady odpowiedzialno�ci solidarnej za zobowi�zanie podatkowe , o której mowa  wy�ej , nie stosuje si� przy współwłasno�ci w  cz��ciach  ułamkowych  
lokalu u�ytkowego – gara�u wielostanowiskowego, w budynku mieszkalnym wraz  z gruntem stanowi�cych odr�bny przedmiot własno�ci. W takiej sytuacji  

obowi�zek  podatkowy ci��y  na współwła�cicielach  w zakresie  odpowiadaj�cym ich udziałowi  w prawie własno�ci. 

Je�eli wyodr�bniono  własno�� lokali, obowi�zek  podatkowy w zakresie  podatku od nieruchomo�ci od gruntu oraz od cz��ci budynku stanowi�cych  
nieruchomo�� wspóln� w rozumieniu  art.3 ustawy z dnia 24 czerwca 1994r. o własno�ci lokali( Dz. U. z 2000 r. Nr 80,  poz. 903, z 2004r. Nr 141, poz. 

1492) ci��y  na wła�cicielach  w zakresie odpowiadaj�cym  ich udziałowi w nieruchomo�ci wspólnej. 

Zgodnie z art. 6 ust.11a ustawy o podatkach i opłatach lokalnych  w przypadku gdy kwota podatku nie 

przekracza 100 zł, podatek jest   płatny  jednorazowo w terminie płatno�ci pierwszej raty.  
                                                 

Obowi�zek składania  deklaracji na podatek od nieruchomo�ci  dotyczy równie�  podatników korzystaj�cych ze 

zwolnie� na mocy przepisów ustawy.  

W przypadku nie wpłacenia w obowi�zuj�cym terminie  kwoty podatku lub wpłacenia jej w niepełnej wysoko�ci, niniejsza deklaracja  stanowi 

podstaw	 do wystawienia tytułu wykonawczego zgodnie z przepisami  ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o post	powaniu egzekucyjnym                              

w administracji (Dz. U. z 2014r., poz. 1619 ze zm.)
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1. Numer Identyfikatora  podatkowego podatnika 

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

                                                              
                                                                  
                                                               
                                                              

* NIP – w przypadku pozostałych podmiotów podlegaj�cych obowi�zkowi ewidencyjnemu 

** PESEL – w przypadku podatników b�d�cych osobami fizycznymi obj�tymi rejestrem PESEL nieprowadz�cych działalno�ci gospodarczej  lub 
nieb�d�cych  zarejestrowanymi podatnikami podatku  od  towarów i usług.  

DR – 1                                                DEKLARACJA 
                                   NA PODATEK ROLNY

Podstawa prawna:  Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym ( Dz.U. z 2013 r., poz. 1381 ze zm.) 
Składaj�cy:             Formularz przeznaczony dla osób prawnych, jednostek organizacyjnych w tym  spółek, nieposiadaj�cych osobowo�ci prawnej  

jednostek organizacyjnych  Agencji Nieruchomo�ci Rolnych , a tak�e jednostek organizacyjnych  Lasów Pa�stwowych oraz dla osób 
fizycznych b�d�cych współwła�cicielami lub współposiadaczami z osobami prawnymi,  jednostkami organizacyjnymi, w tym spółek,  

nieposiadaj�cych osobowo�ci prawnej.  

Termin składania:   Do 15 stycznia ka�dego roku podatkowego; w terminie 14 dni od zaistnienia okoliczno�ci maj�cych wpływ na powstanie, b�d�
wyga�ni�cie obowi�zku podatkowego lub zaistnienia zdarze� maj�cych wpływ na wysoko�� podatku.  

Miejsce składania: Organ podatkowy  wła�ciwy ze wzgl�du na miejsce poło�enia gruntów. 

A. MIEJSCE SKŁADANIA DEKLARACJI 

3. Burmistrz Miasta Sandomierza 

    Adres 27-600 Sandomierz  Plac Poniatowskiego 3 

B. DANE SKŁADAJ�CEGO DEKLARACJ� (niepotrzebne skre�li�) 

       * - dotyczy składaj�cego deklaracj� nieb�d�cego osob� fizyczn�            ** - dotyczy składaj�cego deklaracj� b�d�cego osob� fizyczn�

B.1 DANE IDENTYFIKACYJNE 

 4. Rodzaj składaj�cego deklaracj� (zaznaczy� wła�ciw� kratk�) 

    � 1. osoba fizyczna                       �  2. osoba prawna         � 3. jednostka organizacyjna  

    �  4. spółka nie maj�ca osobowo�ci prawnej 

 5. Rodzaj własno�ci, posiadania  (zaznaczy� wła�ciw� kratk�) 

    � 1. wła�ciciel       �  2. współwła�ciciel         � 3. posiadacz samoistny   �  4. współposiadacz  samoistny � 5. u�ytkownik wieczysty 

    � 6. współu�ytkownik wieczysty  � 7. posiadacz    �  8. współposiadacz 

6. Miejsce/a (adres/y) poło�enia przedmiotów opodatkowania oraz numer/y działek

7. Numer/y ksi�gi wieczystej lub zbioru/ów dokumentów 

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

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

 10. Identyfikator REGON*  

na 

2. Rok 

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVIII/156/2015

Rady Miasta Sandomierza

z dnia 18 listopada 2015 r.
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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. Miejscowo�� 18. Kod pocztowy 19. Poczta 

B.3 KONTAKT 

20.Telefon 21.Faks 22.E-mail 

C. OKOLICZNO�CI POWODUJ�CE KONIECZNO�� ZŁO�ENIA DEKLARACJI 

 23. Okoliczno�ci (zaznaczy� wła�ciw� kratk�) 

                          � 1. deklaracja roczna                                                � 2. korekta deklaracji rocznej 

                                                                                                                Stan obowi�zywania na dzie� ……._........._.........r.  

D. DANE DOTYCZ�CE PRZEDMIOTÓW OPODATKOWANIA – U�YTKI ROLNE 
STANOWI�CE GOSPODARSTWO ROLNE (o ł�cznej powierzchni przekraczaj�cej 1 ha lub 1 ha przeliczeniowy) 

Klasa u�ytków rolnych 

wynikaj�ca z ewidencji 
gruntów i budynków 

Powierzchnia w ha 

fizycznych (nale�y poda�
z dokładno�ci� do 

czterech miejsc po 
przecinku) 

Przelicznik Podstawa opodatkowania 

(liczba hektarów 
przeliczeniowych z 

dokładno�ci� do czterech 
miejsc po przecinku) 

(kol. 2 x kol.3) 

Stawka podatku z 1 ha 

przeliczeniowego 
(równowarto��

pieni��na 2,5q �yta ) 

Kwota 

podatku w zł, gr 
(kol.4 x kol. 5) 

1 2 3 4 5 6 

Grunty orne ( R)      
I 1,80    
II 1,65    

IIIa 1,50    
IIIb 1,25    
IVa 1,00    
IVb 0,75    

Sady ( S)    
I 1,80    
II 1,65    

III i III a 1,50    
IIIb 1,25    

IV i IV a 1,00    
IVb 0,75    

U�ytki zielone - ł�ki 
trwałe, pastwiska trwałe 

( Ł, Ps) 

   

I 1,60    
II 1,35    
III 1,15    
IV 0,70    

Grunty rolne 
zabudowane ( Br) – bez 
wzgl�du na klas� u�ytku

1,00    

Grunty pod stawami  
(Wsr) 

   

a) zarybione, łososiem, 
troci�, głowacic�, pali�        

i pstr�giem 

1,00    

b) zarybione innymi 
gatunkami ryb ni�                  

w poz. a) 

0,20    

c) grunty pod stawami 
niezarybionymi 

0,20    
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Grunty pod rowami 
(W)-  

0,20    

U�ytki rolne dla 
których  nie mo�na 
ustali	  przelicznika 

powierzchni u�ytków 
rolnych  (bez 

oznaczenia klasy 
gleboznawczej) 

  

1,00 

   

Razem      

E. DANE DOTYCZ�CE U�YTKÓW ROLNYCH NIESTANOWI�CYCH GOSPODARSTWA 
ROLNEGO (powierzchnia do 1ha wł�cznie sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako u�ytki rolne)

Podstawa opodatkowania (liczba ha 

fizycznych nale�y poda� z 

dokładno�ci� do czterech miejsc po 
przecinku) 

Stawka podatku 

(równowarto�� pieni��na 5 q �yta za 1 ha 

fizyczny)

Kwota 

podatku w zł, gr 

(kol.1 x kol. 2 )

1 2 3 

   

F. INFORMACJA O PRZEDMIOTACH  ZWOLNIONYCH 
              (poda� rodzaj, klas� i powierzchni� gruntów zwolnionych oraz przepis prawa - z jakiego tytułu wyst�puje zwolnienie) 

    ______________________________________________________________________________ 

    ______________________________________________________________________________ 

   _______________________________________________________________________________ 

G. ULGI W PODATKU ROLNYM OD GRUNTÓW 

 1. z tytułu nabycia lub obj�cia w zagospodarowanie gruntów  

 2. inwestycyjne 

 3. górskie 

 4. inne 

 Razem 

H. Ł�CZNA KWOTA PODATKU 
Kwota podatku   

Ró�nica  kwot  z D- F  (nale�y zaokr�gli� do pełnych złotych) * 

I. O�WIADCZENIE I PODPIS SKŁADAJ�CEGO / OSOBY REPREZENTUJ�CEJ 
SKŁADAJ�CEGO 
       O
wiadczam, �e podane przeze mnie dane s� zgodne z prawd�.
 24. Imi� 25. Nazwisko 

 26. Data wypełnienia (dzie� - miesi�c - rok) 27. Podpis (piecz��) składaj�cego / osoby reprezentuj�cej składaj�cego 

J. ADNOTACJE ORGANU PODATKOWEGO 
28. Uwagi organu podatkowego 

29. Identyfikator przyjmuj�cego formularz 30.Data i podpis przyjmuj�cego formularz 
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Obja�nienia 

*   kwot� podatku zaokr�gla si� do pełnych złotych, w ten sposób, �e ko�cówki kwoty wynosz�cej mniej ni� 50  groszy pomija si� a ko�cówki 

kwoty wynosz�cej 50 i wi�cej groszy podwy�sza si� do pełnych złotych ( art. 63 §1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku – Ordynacja 

podatkowa –  Dz. U. z 2015 r. poz. 613  ze zm.). 

               Opodatkowaniu podatkiem rolnym podlegaj� grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako u�ytki rolne, z wyj�tkiem gruntów 
zaj�tych  na prowadzenie  działalno�ci gospodarczej  innej ni� działalno�� rolnicza. 

Za gospodarstwo rolne  uwa�a si� obszar gruntów  podlegaj�cych opodatkowaniu podatkiem rolnym, o ł�cznej powierzchni przekraczaj�cej 1 ha lub 1 ha 

przeliczeniowy, stanowi�cych własno�� lub znajduj�cych si� w posiadaniu osoby fizycznej, osoby prawnej albo jednostki organizacyjnej , w tym spółki,  
nie posiadaj�cej osobowo�ci prawnej. 

              Podstaw� opodatkowania podatkiem rolnym stanowi : 

1) dla gruntów gospodarstw rolnych – liczba hektarów przeliczeniowych ustalana na podstawie powierzchni, rodzajów  i klas u�ytków rolnych 
wynikaj�cych z ewidencji  gruntów i budynków oraz zaliczenia do okr�gu podatkowego. 

2) dla pozostałych gruntów – liczba hektarów wynikaj�ca z ewidencji gruntów i budynków. 

Je�eli grunty stanowi� współwłasno�� lub znajduj� si� w posiadaniu dwóch lub wi�cej podmiotów, to stanowi� odr�bny  przedmiot opodatkowania 
podatkiem  rolnym. 

Je�eli grunty stanowi� współwłasno�� lub znajduj� si� w posiadaniu osób fizycznych  oraz osób prawnych, jednostek organizacyjnych , w tym spółek,              

nie posiadaj�cych osobowo�ci prawnej- osoby fizyczne składaj� deklaracj� na podatek rolny oraz opłacaj�  podatek  na zasadach obowi�zuj�cych osoby 
prawne. 

Obliczony w deklaracji podatek rolny  nale�y wpłaca�  w ratach proporcjonalnych  do czasu trwania  obowi�zku podatkowego na rachunek  bud�etu gminy 

Włoszczowa w terminach  do dnia 15 marca, 15 maja, 15 wrze�nia i 15 listopada.  

         W przypadku gdy kwota podatku nie przekracza 100 zł, podatek jest płatny jednorazowo w terminie płatno
ci  pierwszej raty (art. 6a ust. 

10a ustawy o podatku rolnym). 

Informacj� o przedmiotach zwolnionych nale�y wykaza	 w deklaracji ( lit. F) podaj�c rodzaj, klas� i powierzchni�).  
Obowi�zek składania  deklaracji  na podatek rolny, dotyczy równie� podatników  korzystaj�cych ze zwolnie� i ulg na podstawie przepisów ustawy. 

Pouczenie 

W przypadku nie wpłacenia w obowi�zuj�cym terminie kwoty  podatku lub wpłacenia  jej w niepełnej wysoko�ci, niniejsza deklaracja stanowi podstaw�    

do wystawienia tytułu wykonawczego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o post�powaniu egzekucyjnym w administracji  {Dz.U.            
z 2014r, poz. 1619 ze zm).  
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1. Numer Identyfikatora  podatkowego podatnika 

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

                                                                  
                                                                                       

                                                                                   
* NIP – w przypadku pozostałych podmiotów podlegaj�cych obowi�zkowi ewidencyjnemu 
** PESEL – w przypadku podatników b�d�cych osobami fizycznymi obj�tymi rejestrem PESEL nieprowadz�cych działalno�ci gospodarczej  

lub nieb�d�cych  zarejestrowanymi podatnikami podatku  od  towarów i usług.  

DL-1                                                  DEKLARACJA  
                                 NA  PODATEK  LE�NY 

                                                          na 

2. Rok 

      

Podstawa prawna:  Ustawa z dnia  30 pa�dziernika 2002 r. o podatku le�nym (Dz.U. z 2013r., poz. 465 ze zm. ). 

Składaj�cy:             Formularz przeznaczony dla osób  prawnych, jednostek organizacyjnych, w tym  spółek, nieposiadaj�cych  osobowo�ci prawnej, 
jednostek organizacyjnych  Lasów Pa�stwowych , a tak�e jednostek organizacyjnych  Agencji Nieruchomo�ci  Rolnych oraz dla 

osób fizycznych b�d�cych współwła�cicielami lub współposiadaczami z osobami prawnymi, b�d� z innymi jednostkami 

organizacyjnymi nieposiadaj�cymi osobowo�ci prawnej lub z spółkami nieposiadaj�cymi osobowo�ci prawnej. 
Termin składania:  Do dnia 15 stycznia ka�dego roku podatkowego; w terminie 14 dni od zaistnienia okoliczno�ci maj�cych wpływ na 

                               powstanie, b�d�  wyga�ni�cie obowi�zku podatkowego lub zaistnienia zdarze� maj�cych wpływ na wysoko�� podatku. 

Miejsce składania: Organ podatkowy  wła�ciwy ze wzgl�du na miejsce poło�enia lasu. 

A. MIEJSCE SKŁADANIA DEKLARACJI 
 3. Burmistrz Miasta Sandomierza  

   Adres 27-600  Sandomierz  Plac Poniatowskiego 3 

B. DANE SKŁADAJ�CEGO DEKLARACJ� (niepotrzebne skre�li�)

     * - dotyczy składaj�cego deklaracj� nie b�d�cego osob� fizyczn�                ** - dotyczy składaj�cego deklaracj� b�d�cego osob� fizyczn�

B.1 DANE IDENTYFIKACYJNE 

4. Rodzaj składaj�cego deklaracj� ( zaznaczy� wła�ciw� kratk�) 

    � 1. osoba fizyczna                       �  2. osoba prawna         � 3. jednostka organizacyjna  

    �  4. spółka nie maj�ca osobowo�ci prawnej 

5. Rodzaj własno�ci, posiadania  ( zaznaczy� wła�ciw� kratk�) 

    � 1. wła�ciciel  � 2. współwła�ciciel  � 3. posiadacz samoistny  �4. współposiadacz samoistny �5. u�ytkownik wieczysty 

    � 5. współu�ytkownik wieczysty  � 6. posiadacz    �  7. Współposiadacz 

6. Miejsce/a (adres/y) poło�enia lasu oraz numer/y działek 

7. Numer/y ksi�gi 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 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 

B.3 KONTAKT  
 20.Telefon 21.Faks 22. E-mail 

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XVIII/156/2015

Rady Miasta Sandomierza
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C. OKOLICZNO�CI POWODUJ�CE KONIECZNO�� ZŁO�ENIA DEKLARACJI 
 20. Okoliczno�ci (zaznaczy� wła�ciw� kratk�)                     

      � 1. deklaracja roczna                                                � 2. korekta deklaracji rocznej 

                                    Stan obowi�zywania na dzie� ______ _ ______- __________r. 

D. DANE DOTYCZ�CE PRZEDMIOTÓW OPODATKOWANIA 
D.1  Z WYJ�TKIEM ZWOLNIONYCH 

Wyszczególnienie 

Powierzchnia w 

hektarach 

fizycznych 

(nale�y poda�  z 

dokładno�ci�  do 

czterech miejsc po 

przecinku)

Stawka podatku 

(0,220 m
3 

drewna X cena 

drewna) 

w zł, gr 

Kwota  podatku  

( w zł, gr) 

1 2 3 4 

1. Lasy wchodz�ce w skład  rezerwatów 

przyrody i parków narodowych 
   

 2. Lasy pozostałe (nie wymienione 

    w pkt. 1)
   

3. Ł�czna kwota  podatku  

/ kwot� podatku zaokr�gla si�  do pełnych złotych/*

          X          X 

E. INFORMACJA O PRZEDMIOTACH  ZWOLNIONYCH 
               (poda� powierzchni� zwolnionego lasu oraz przepis prawa - z jakiego tytułu wyst�puje zwolnienie) 

F. O�WIADCZENIE I PODPIS SKŁADAJ�CEGO / OSOBY REPREZENTUJ�CEJ 
SKŁADAJ�CEGO 
       O�wiadczam, �e podane przeze mnie dane s� zgodne z prawd�.
 21. Imi� 22. Nazwisko 

 23. Data wypełnienia (dzie� - miesi�c - rok) 24. Podpis (piecz��) składaj�cego / osoby reprezentuj�cej składaj�cego 

G. ADNOTACJE ORGANU PODATKOWEGO 
25. Uwagi organu podatkowego

26. Identyfikator przyjmuj�cego formularz 27. Data i podpis przyjmuj�cego formularz 

Obja�nienia 
*  kwot	 podatku zaokr�gla si	 do pełnych złotych, w ten sposób �e ko
cówki kwoty wynosz�cej mniej ni� 50   groszy pomija si	 a 

ko
cówki kwoty wynosz�cej 50 i wi	cej groszy podwy�sza si	 do pełnych złotych / art. 63 §1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r – 
0rdynacja podatkowa – ( Dz. U. z 2015r. poz. 613  ze zm./ 

                                                                                                                                                                                                                          
        Opodatkowaniu  podatkiem le�nym  podlegaj� grunty le�ne sklasyfikowane w ewidencji  gruntów i budynków jako lasy, z wyj�tkiem lasów 

zaj�tych  na wykonywanie innej działalno�ci  gospodarczej  ni� działalno�� le�na. Podstaw� opodatkowania podatkiem le�nym  stanowi 
powierzchnia lasu wyra�ona w hektarach, wynikaj�ca z ewidencji gruntów i budynków. 

Podatek le�ny od 1 ha, za rok podatkowy wynosi równowarto�� pieni��n� 0,220 m3 drewna obliczon� według �redniej ceny sprzeda�y drewna 

uzyskanej przez nadle�nictwa za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzaj�cego rok podatkowy. 
Dla  lasów wchodz�cych w skład rezerwatów przyrody i parków narodowych stawka podatku le�nego ulega obni�eniu o 50%. 

Je�eli las stanowi współwłasno�� lub znajduje si� w posiadaniu  osób fizycznych  oraz osób prawnych , jednostek organizacyjnych , w tym 

spółek, nieposiadaj�cych osobowo�ci prawnej – osoby fizyczne  składaj�  deklaracj� na podatek le�ny oraz opłacaj�  podatek na zasadach 
obowi�zuj�cych osoby prawne. 

Obowi�zek składania  deklaracji na podatek le�ny  dotyczy równie�  podatników korzystaj�cych ze zwolnie
 na  mocy przepisów 
ustawy.  

      Zgodnie z art. 6 ust.7a ustawy o podatku le�nym  w przypadku gdy kwota podatku nie przekracza 100 zł,   
podatek jest  płatny  jednorazowo w terminie płatno�ci pierwszej raty.   

Pouczenie 
W przypadku nie wpłacenia  w obowi�zuj�cym terminie  kwoty podatku lub wpłacenia jej w niepełnej wysoko�ci, niniejsza deklaracja 
stanowi podstaw	 do wystawienia tytułu wykonawczego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o post	powaniu 
egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2014r.,  poz.1619 ze zm.) 
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NIP …………………………………………………….. 
(w przypadku podmiotów podlegających obowiązkowi ewidencyjnemu) 

 
INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMO ŚCI, ROLNEGO  I LE ŚNEGO 

  
 
 

                    na 
 
 

 

 

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych  (tekst jedn. Dz. U. z 2014 r., poz . 849 ze zm.) 
 oraz ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r., poz. 1381 ze zm.) oraz ustawy  
z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym ( tekst jedn. Dz. U. z 2013 r., poz. 465 ze zm. ) 

Składający: 
 
 
 
 
Termin składania: 

Formularz przeznaczony dla osób fizycznych będących właścicielami nieruchomości, gruntów, lasów lub obiektów 
budowlanych, posiadaczami samoistnymi nieruchomości, gruntów, lasów lub obiektów budowlanych, użytkownikami 
wieczystymi nieruchomości, gruntów, lasy oraz  posiadaczami nieruchomości, gruntów, lasów lub ich części albo 
obiektów budowlanych lub ich części, stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego. 
W terminie 14 dni od zaistnienia okoliczności mających wpływ na powstanie ( wygaśnięcie ) obowiązku podatkowego, 
lub wysokość opodatkowania. 

Miejsce składania :       Burmistrz właściwy ze względu na miejsce położenia gruntów, lasów,  budynków, budowli 
 
A. MIEJSCE SKŁADANIA INFORMACJI 
 
  

    2. Burmistrz  Miasta Sandomierza  
    Adres: . Plac Poniatowskiego 3, 27-600 Sandomierz 

 
B. DANE IDENTYFIKACYJNE  
   

B.1 . Rodzaj własności, posiadania  (zaznaczyć właściwą pozycję)   

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

□ 5. użytkownik wieczysty  □  6. współużytkownik wieczysty □  7. posiadacz □  8. współposiadacz 
4. Miejsce/a (adres/y) położenia przedmiotów opodatkowania oraz numer/y działek  
  
5. Numer/y księgi wieczystej lub zbioru/ów dokumentów  
  
 
B.2. Dane podatnika   
6.Nazwisko 7. Pierwsze imię 8. Data urodzenia 
      
 9. Imię ojca, matki 10. Numer Pesel/ REGON 11. Telefon 
      
 
B.3. Adres zamieszkania 
12. Kraj 13. Województwo 14 Powiat 
      
15. Gmina 16. Ulica 17. Numer domu/ Numer lokalu 
      
18. Miejscowość 19. Kod pocztowy 20. Poczta 
      
 
B.4 Adres do korespondencji ( należy podać, jeśli jest inny niż adres zamieszkania ) 
21. 
 

22. 23. 

24. 
 

25. 26. 

27. 
 

28. 29. 

 
C. OKOLICZNO ŚCI POWODUJĄCE KONIECZNO ŚĆ ZŁOŻENIA LUB ZMIANY INFORMACJI 
   

 
 
 
 

1. Rok 

...........................
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I. PODATEK OD NIERUCHOMO ŚCI 

 
 
D. DANE DOTYCZĄCE PRZEDMIOTÓW OPODATKOWANIA (z wyjątkiem zwolnionych) 
 
 
   

Wyszczególnienie 
 

Podstawa 
opodatkowania 

 
D.1 POWIERZCHNIA GRUNTÓW 
 
 
  1. związana z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania 

 w ewidencji gruntów i budynków, za wyjątkiem D.1 pkt 2. 
  
...................,......... m2 

 2. związana z prowadzeniem działalności gospodarczej w zakresie świadczenia usług campingowych bez 
względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków  

 
……………………..m2 

  3. pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników 
sztucznych ...........,.................. ha 

  4. pozostałe  grunty, w tym zajęte  na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego 
przez organizacje pożytku publicznego  .....................,........ m2 

 5. niezabudowanych  objętych obszarem rewitalizacji, o którym  mowa w ustawie z dnia 23 lipca 2015 r. 
 o  rewitalizacji  (Dz. U. Poz. …………..) i położonych na terenach, dla których miejscowy plan 
zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniowa, usługową albo 
zabudowę o przeznaczeniu mieszanym  obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od  dnia 
wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie  
nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego      

  
 
 
                                                 

 ……………………..m2 

 
 
 
D.2 POWIERZCHNIA UŻYTKOWA (mierzona po wewnętrznej długości ścian na wszystkich kondygnacjach, z wyjątkiem powierzchni klatek 
schodowych oraz szybów dźwigowych; za kondygnacje uważa się również garaże podziemne, piwnice, sutereny i poddasza użytkowe. 
Powierzchnię pomieszczeń o wysokości od 1,40 m do 2,20 m zalicza się do powierzchni użytkowej budynku w 50%, a mniejszą niż 1,40 m, 
pomija się) 
BUDYNKÓW LUB ICH CZĘŚCI (budynek - 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) 
 
 
  1. mieszkalnych   

................,........ …..m2 

2. związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej: w części budynków mieszkalnych/w budynkach 
pozostałych1 

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

3. zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym    
.....................,........ ....m2 

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

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

5. pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez 
organizacje pożytku publicznego .....................,......... m2 

 
D.3 BUDOWLE - według wartości określonej w art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3 - 7  

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

 
 
E. INFORMACJA O NIERUCHOMO ŚCIACH ZWOLNIONYCH  
 
 
  1. budynki gospodarcze lub ich części położone na gruntach gospodarstw rolnych, służące wyłącznie 

działalności rolniczej 
  
.....................,........ ….m2 

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

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

 

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

 

........................................ 
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II.  PODATEK ROLNY 
 
 
 
 
F. DANE DOTYCZĄCE PRZEDMIOTU OPODATKOWANIA  (włącznie ze zwolnionymi) 
 
 
Klasy użytków 
wynikające   
z ewidencji gruntów 
 

Powierzchnia gruntu w hektarach fizycznych 
Orne Sady Użytki 

zielone 
Rolne 
zabudowane 

Zadrzewione 
 i 
zakrzewione 

Rowy Ogółem ha 

I 
      

 
 

II 
      

 
 

III  
X X ........,......... ........,......... ........,.........  

  
 

IIIa 
........,......... ........,......... X ........,......... ........,.........    

III b  
........,......... ........,......... X ........,......... ........,.........    

IV 
........,......... ........,......... ........,......... ........,......... ........,.........  

  
 

IVa 
........,......... ........,......... X ........,......... ........,.........  

  
 

IVb 
........,......... ........,......... X ........,......... ........,.........  

  
 

V 
........,......... ........,......... ........,......... ........,......... ........,.........  

  
 

VI 
........,......... ........,......... ........,......... ........,......... ........,.........  

  
 

VI z 
........,......... ........,......... ........,......... ........,......... ........,.........  

  
 

Razem 
........,......... ........,......... ........,......... ........,......... ........,.........  ........,......... 

Grunty pod stawami:   
  a) zarybionymi: łososiem, trocią, głowacicą, palią i pstrągiem,  ........,......... 

b) zarybionymi innymi gatunkami ryb niż w poz. a)  ........,......... 
c) niezarybionymi …….,…… 

 
Użytki rolne, dla których nie można ustalić przelicznika powierzchni ( bez oznaczenia klasy gleboznawczej ) 

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

RAZEM 
 
........,......... 
 

 
 
G. INFORMACJA O ZWOLNIENIACH W PODATKU ROLNYM  

 

(podać rodzaj, klasę i powierzchnię gruntów zwolnionych oraz przepis prawa - z którego wynika zwolnienie) 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
H. ULGI W PODATKU ROLNYM OD GRUNTÓW 
 
 

  

  1. z tytułu nabycia lub przyjęcia w zagospodarowanie gruntów ........,......... 
 

2. inwestycyjne ........,......... 
 

3. inne ........,......... 
 

Razem ........,......... 
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III PODATEK LE ŚNY 
 
 

 
I. POWIERZCHNIA  LASU 

 

  - wynikająca z gruntów i budynków  
 
 
………………… 

 - zwolniona od podatku leśnego, w tym: 
 
 
………………... 

 a) lasy z drzewostanem do 40 lat 
 
 
………………… 

 

b) inne ( podać rodzaj, powierzchnię gruntów zwolnionych oraz przepis prawa – z jakiego tytułu występuje 
zwolnienie ) 

 
………………………………………………………………………………………… 

 
………………………………………………………………………………………… 

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

 
……………… 
 
……………… 
 
……………… 

 - podlegająca opodatkowaniu  
 
 
………………. 

 W tym : lasy wchodzące w skład rezerwatów przyrody i parków narodowych 
 
 
……………….. 

 
J. PODPIS SKŁADAJĄCEGO / OSOBY REPREZENTUJĄCEJ SKŁADAJĄCEGO 
(W przypadku podpisania informacji przez pełnomocnika zgodnie z art. 80 a ustawy – Ordynacja podatkowa ( Dz. U. z 2015 r. poz. 613 ze zm.) 
pełnomocnictwo składa się wraz z informacją.) 
 
 
  30. Imię 

  
31. Nazwisko 
  

32. Data wypełnienia (dzień - miesiąc - rok)  
  

33. Podpis (pieczęć) składającego / osoby reprezentującej składającego 
  

 
K. ADNOTACJE ORGANU PODATKOWEGO 
  34. Uwagi organu podatkowego 

............................................................................................................................................................................................................................... 
 
............................................................................................................................................................................................................................... 
35. Identyfikator przyjmującego formularz 
 
............................................................................................................. 

36. Data i  podpis przyjmującego formularz 
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Mając na uwadze powyższe określa się wzory formularzy (deklaracji na podatek od nieruchomości,
podatek rolny i podatek leśny oraz formularzy informacji w sprawie podatku od nieruchomości rolnego
i leśnego) w celu dostosowania do aktualnie obowiązujących przepisów prawa, w tym zmian ustawy
o podatkach i opłatach lokalnych, ustawy o podatku rolnym oraz ustawy o podatku leśnym
wchodzących w życie od 1 stycznia 2016 r.
Określone wzory formularzy będą miały zastosowanie do podatku od nieruchomości, podatku rolnego
oraz podatku leśnego począwszy od 1 stycznia 2016 roku. 

Uzasadnienie

Przepisy art. 6 ust. 13 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jedn.
Dz. U. z 2014 r., poz . 849 ze zm.) art. 6a ust.11 ustawy o podatku rolnym (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r.,
poz. 1381 ze zm.) oraz art. 6 ust. 9 ustawy o podatku leśnym (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r., poz. 465 ze
zm.) nakładają na radę gminy obowiązek określenia wzorów formularzy deklaracji oraz informacji
w sprawie podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego.
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