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
(tekst jednolity wg stanu na dzień 1 stycznia 2017 r.)
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. 2016 r. poz. 446 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. 2016 poz. 716 z późn. zm.), art. 6a
ust 11 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (tekst jednolity Dz. U. 2016 poz. 617 z późn. zm.),
art. 6 ust 9 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (tekst jednolity Dz.U. 2016 r. poz.
374 z późn. zm.), art. 6n ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach (tekst jednolity Dz.U. 2016 r., poz. 250 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. 2016 r. poz. 296 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 (tekst jednolity:
Dz.Urz.Woj.Śl. z 2016r. poz. 88 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.
3. Określa się wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - jak
w załączniku nr 5.
§ 1a.
1. Określa się następujący wykaz dokumentów potwierdzających dane zawarte w deklaracji, o której mowa
w §1 ust. 3, jeżeli różnią się od zbioru danych osobowych mieszkańców Miasta Wisła:
1) Oświadczenie wskazujące uczące się dzieci pozostające poza miejscem zamieszkania oraz
zaświadczenie ze szkoły lub placówki oświatowej / uczelni.
2) Oświadczenie wskazujące osoby pozostające poza granicami kraju oraz potwierdzenie zgłoszenia
organowi podatkowemu ustanowienia pełnomocnika do spraw doręczeń lub innego równoważnego
dokumentu.
3) Oświadczenie wskazujące osoby zamieszkałe poza granicami Gminy Wisła oraz kopia deklaracji z tej
gminy bądź stosowne zaświadczenie Urzędu tej gminy.
4) Oświadczenie wskazujące osoby zamieszkałe na terenie Gminy Wisła pod innym adresem niż adres
zameldowania.
2. Określa się następujący wykaz pozostałych dokumentów potwierdzających dane zawarte w deklaracji:
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1) pełnomocnictwo wraz z uiszczoną opłatą skarbową w przypadku reprezentowania właściciela
nieruchomości przez pełnomocnika;
2) wykaz wszystkich współwłaścicieli nieruchomości z podaniem ich numerów identyfikacji podatkowej
(PESEL lub NIP) oraz adresów korespondencyjnych, jeżeli numery te lub adresy są znane
składającemu deklarację;
3) wskazanie współmałżonka z podaniem jego numeru identyfikacji podatkowej (PESEL lub NIP) oraz
adresem korespondencyjnym, jeżeli adres ten jest inny niż adres korespondencyjny składającego
deklarację - w sytuacji, gdy współmałżonek jest współwłaścicielem.
§ 2.
1. Deklaracje i informacje, o których mowa w §1, należy złożyć w Urzędzie Miejskim w Wiśle przy Placu
Hoffa 3 lub przesłać drogą pocztową.
2. Terminy składania deklaracji, o której mowa w §1 ust. 3, określa art. 6m ustawy z dnia 13 września 1996 r.
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, tj. 14 dni:
1) od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej
nieruchomości odpadów komunalnych,
2) od dnia nastąpienia zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi lub określonej w deklaracji ilości odpadów komunalnych
powstających na danej nieruchomości.
§ 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.
§ 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.
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POLA JASNE WYPEŁNIA PODATNIK WYPEŁNIAĆ NA MASZYNIE, KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE, DUŻYMI DRUKOWANYMI LITERAMI, CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM
1.PESEL

Załącznik Nr 1
do Uchwały Rady Miasta Wisła
Nr XXXI/470/2013 zdnia 31 października 2013 r.

2.NIP

Zgodnie z art. 3 ustawy Zasady ewidencji i identyfikacji podatników i płatników „Identyfikatorem podatkowym jest:
a) numer PESEL - w przypadku podatników będących osobami fizycznymi objętymi rejestrem PESEL nieprowadzących działalności gospodarczej lub niebędących zarejestrowanymi podatnikami
b) NIP - w przypadku pozostałych podmiotów podlegających obowiązkowi ewidencyjnemu,...”

INFORMACJA O NIERUCHOMOŚCIACH I OBIEKTACH
BUDOWLANYCH, O GRUNTACH I O LASACH OSÓB FIZYCZNYCH (INRL)
wg stanu od dnia

3. Rok - miesiąc - dzień

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 716 z późn. zm.),
Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 617 z późn. zm.),
Ustawa z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2016 r., poz. 374 z późn. zm.).

Składający:

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

Termin składania:

W terminie 14 dni od zaistnienia okoliczności mających wpływ na powstanie, bądź wygaśnięcie obowiązku podatkowego lub zaistnienia zdarzenia
mającego wpływ na wysokość podatku.
Urząd Miejski w Wiśle
Podatek jest płatny w ratach w terminach: do dnia 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada roku podatkowego.
W przypadku, gdy kwota podatku nie przekracza 100 zł, podatek jest płatny jednorazowo w terminie płatności pierwszej raty.

Miejsce składania:
Płatność:

A. ORGAN PODATKOWY
4. Nazwa i adres siedziby organu podatkowego

BURMISTRZ MIASTA WISŁA

Plac B. HOFFA 3

43-460 WISŁA

B. OKOLICZNOŚCI POWODUJĄCE KONIECZNOŚĆ ZŁOŻENIA INFORMACJI
5. Okoliczności (zaznaczyć właściwą kratkę)
a) informacja składana po raz pierwszy na dany rok

b) korekta uprzednio złożonej informacji

C. SKŁADAJĄCY INFORMACJĘ
C.1. DANE IDENTYFIKACYJNE
6. Nazwisko

7. Pierwsze imię

8. Drugie imię

9. Data urodzenia*

10. Imiona rodziców *

11. Związek małżeński*
Tak*

Tak, ale ustanowiono odrebność majątkową*

Nie*

C.2 ADRES ZAMIESZKANIA
12. Kraj

13. Województwo

14. Powiat

15. Gmina

16. Ulica

17. Numer domu / Numer lokalu

18. Miejscowość

19. Kod Pocztowy

20. Poczta

21. Numer telefonu kontaktowego*

22. Poczta elektroniczna (e-mail)*

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

24. Województwo

25. Powiat

26. Gmina

27. Ulica

28. Numer domu / Numer lokalu

29. Miejscowość

30. Kod Pocztowy

31. Poczta

C.4 POZOSTALI WSPÓŁWŁAŚCICIELE / WSPÓŁPOSIADACZE - W TYM WSPÓŁMAŁŻONEK
32. Liczba współwłaścicieli / współposiadaczy*

33. Ilość załaczników INRL-A *

D. PRZEDMIOT OPODATKOWANIA
34. Rodzaj własności, posiadania (zaznaczyć jedną właściwą kratkę)
c) posiadacz samoistny

d) współposiadacz samoistny

g) posiadacz zależny (np. dzierżawca, najemca)

a) właściciel

b) współwłaściciel

e) użytkownik wieczysty

f) współużytkownik wieczysty

h) współposiadacz zależny (np. dzierżawca, najemca)

35. Miejsce/a (adres/y) położenia przedmiotów opodatkowania oraz numer/y, identyfikator/y działek, budynków, lokali, Numer/y
księgi wieczystej lub zbioru/ów dokumentów Sądu Rejonowego w Cieszynie
ul/oś ………………………….…………….. :

działki ……………...………………………….……………………KW……………………..…………….

ul/oś ………………………….…………….. :

działki ……………...………………………….……………………KW……………………..…………….

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

36.

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

37.

styczeń

luty

marzec

kwiecień

maj

czerwiec

lipiec

sierpień

wrzesień

październik

listopad

grudzień

2. pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi
jezior i zbiorników sztucznych

38.

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

39.

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

40.

3.2.*

…………………...…………….…… m

2

…………………...…………….…… m

2

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

2

…………………...…………….…… m

2

…………………...…………….…… m

2

…………………...…………….…… m

2

m

2

41.

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

4. niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o których mowa w ustawie z dnia 9 października 41a.
2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. 2015 poz. 1777) i położonych na terenach, dla których miejscowy plan
zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniowa, usługową albo
zabudowę o przeznaczeniu miesznym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejście 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.

42.

Razem

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

D.1.A. INFORMACJA O GRUNTACH ZWOLNIONYCH
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:

……….………… m

2

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

……….………… m

2

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

……….………… m

2

……….………… m

2

……….………… m

2

………………………………………………………………………………………………………………
43.
3. Razem

D.2. POWIERZCHNIA BUDYNKÓW LUB ICH CZĘŚCI
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

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
a) korzystam i wypełniam załacznik INRL-B

b) nie korzystam

1. mieszkalnych zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej
1.1. w tym

powierzchnia
użytkowa ogółem

44.

- poniżej 1,40 m

powierzchnia
rzeczywista netto**

45.

- od 1,40 m do 2,20 m

powierzchnia
rzeczywista netto**

46.

- powyżej 2,20 m

powierzchnia
rzeczywista netto**

47.

…………………………...…………….…… m

2

…………………………...…………….…… m

2

…………………………...…………….…… m

2

…………………………...…………….…… m

2

** UWAGA: powierzchnia netto w rozumieniu PN-ISO 9836:1997, tj. w szczególności powierzchnia pomieszczeń liczona wzdłuż wewnętrznych ścian
2. mieszkalnych zajętych na prowadzenie działalności
gospodarczej w zakresie muzealnictwa

powierzchnia
użytkowa ogółem

48.

3. mieszkalnych nie zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej

powierzchnia
użytkowa ogółem

49.

- poniżej 1,40 m

powierzchnia
rzeczywista netto**

50.

- od 1,40 m do 2,20 m

powierzchnia
rzeczywista netto**

51.

- powyżej 2,20 m

powierzchnia
rzeczywista netto**

52.

3.1. w tym

…………………………...…………….…… m

2

…………………………...…………….…… m

2

…………………………...…………….…… m

2

…………………………...…………….…… m

2

…………………………...…………….…… m

2

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

53.

powierzchnia
użytkowa ogółem

54.

- poniżej 1,40 m

powierzchnia
rzeczywista netto**

55.

- od 1,40 m do 2,20 m

powierzchnia
rzeczywista netto**

56.

- powyżej 2,20 m

powierzchnia
rzeczywista netto**

57.

4. garaży w budynkach mieszkalnych
5. związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej
5.1. w tym

…………………………...…………….…… m

2

…………………………...…………….…… m

2

…………………………...…………….…… m

2

…………………………...…………….…… m

2

…………………………...…………….…… m

2

** UWAGA: powierzchnia netto w rozumieniu PN-ISO 9836:1997, tj. w szczególności powierzchnia pomieszczeń liczona wzdłuż wewnętrznych ścian
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6. zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu
kwalifikowanym materiałem siewnym

powierzchnia
użytkowa

58.

7. związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu
przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty
udzielające tych świadczeń
8. garaży znajdujących się w budynkach pozostałych, w tym w
budynkach gospodarczych

powierzchnia
użytkowa

59.

powierzchnia
użytkowa

60.

9. garaży wolnostojących trwale związanych z gruntem

powierzchnia
użytkowa

61.

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

powierzchnia
użytkowa

62.

11. budynków gospodarczych trwale związanych z gruntem

powierzchnia
użytkowa

63.

12. pozostałych

powierzchnia
użytkowa

64.

…………………………...…………….…… m

2

…………………………...…………….…… m

2

…………………………...…………….…… m

2

…………………………...…………….…… m

2

…………………………...…………….…… m

2

…………………………...…………….…… m

2

…………………………...…………….…… m

2

…………………………...…………….…… m

2

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

……….………… m

2

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

……….………… m

2

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

……….………… m

2

……….………… m

2

...………………..… m

2

13.*

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

D.2.A. INFORMACJA O POWIERZCHNIACH BUDYNKÓW ZWOLNIONYCH
Należy podać powierzchnię budynków zwolnionych oraz podstawę prawną zwolnienia

…………………………………………………………………………………………………………
66.
3. Razem

D.3. BUDOWLE
Wartość budowli, o której mowa w art. 4 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych

1. Budowle - urządzenia służące do zbiorowego odprowadzania ścieków komunalnych

67. **

…………………..…………...…………….…… ,00 PLN

2. Budowle - pozostałe

68. **

3.RAZEM

69.

…………………..…………...…………….…… ,00 PLN
…………………..…………...…………….…… ,00 PLN
** Zgodnie z art.63 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja Podatkowa (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r., poz. 613 z późn. zm.) "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 "

D.3.A. INFORMACJA O BUDOWLACH ZWOLNIONYCH
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:

………….………. ,00 PLN

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

………….………. ,00 PLN

3) § 2 ust. …. pkt …. uchwały Nr XXXI/465/2013 Rady Miasta Wisła z dnia 31 października 2013 r.

………….………. ,00 PLN

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

………….………. ,00 PLN

70.

Razem

…………………...…….……. ,00 PLN

PODATEK LEŚNY
D.4. POWIERZCHNIA LASÓW
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 )

Wyszczególnienie

Powierzchnia w hektarach fizycznych

1. Lasy ochronne

71.

2. Lasy wchodzące w skład rezerwatów przyrody i parków narodowych

72.

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

73.

4. Lasy i grunty leśne - ogółem

74.

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

D.4.A. INFORMACJA O LASACH ZWOLNIONYCH
Należy podać powierzchnię zwolnionego lasu oraz przepis prawa z jakiego tytułu występuje zwolnienie
1) art. 7 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym, tj. lasy z
...………….……....,__ __ __ __ ha
drzewostanem w wieku do 40 lat:
wiek lasu:

………………..…

lat

numery działek:

…………………………………………………………………………

wiek lasu:

………………..…

lat

numery działek:

…………………………………………………………………………

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

...………….……....,__ __ __ __ ha

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

...………….……....,__ __ __ __ ha

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

...………….……....,__ __ __ __ ha
75.

3. Razem

...……...…….......,__ __ __ __ ha
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PODATEK ROLNY
D.5. POWIERZCHNIA GRUNTÓW ROLNYCH (włącznie ze zwolnionymi)
Powierzchnia gruntu w hektarach fizycznych (ha)
Klasy użytków wynikające z
ewidencji gruntów i budynków

Orne

Sady

Użytki zielone

(R)**

(S-R, S-Ł, S-Ps)**

(Ł, Ps)**

Użytki
zabudowane

Zadrzewione i
zakrzewione

Ogółem w ha

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

I

……..,_ _ _ _

ha

II

……..,_ _ _ _

ha

III

……..,_ _ _ _

ha

IIIa

……..,_ _ _ _

ha

IIIb

……..,_ _ _ _

ha

IV

……..,_ _ _ _

ha

IVa

……..,_ _ _ _

ha

IVb

……..,_ _ _ _

ha

V

……..,_ _ _ _

ha

VI

……..,_ _ _ _

ha

VIz

……..,_ _ _ _

ha

……..,_ _ _ _

ha

……..,_ _ _ _

ha

……..,_ _ _ _

ha

Rowy (W)

……..,_ _ _ _

ha

Grunty, dla których nie można ustalić przelicznika powierzchni użytków rolnych

……..,_ _ _ _

ha

a) zarybione łososiem, trocią, głowacicą, palią i pstrągiem
Grunty pod stawami
b) zarybione innymi gatunkami ryb niż w pozycji 1.
(Wsr)
c) grunty pod stawami niezarybionymi

Razem

76.

...…………….....,__ __ __ __ ha
** - przykładowe oznaczenie geodezyjne

D.5.A. INFORMACJA O GRUNTACH ROLNYCH ZWOLNIONYCH
Należy podać powierzchnię gruntów zwolnionych oraz podstawę prawną zwolnienia
1) art. 12 ust. … pkt. …… lit. …… ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym:

...…....,__ __ __ __ ha

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

...…....,__ __ __ __ ha

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

...…....,__ __ __ __ ha

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

...…....,__ __ __ __ ha
77.

3. Razem

...…....,__ __ __ __ ha

E. OŚWIADCZENIE I PODPIS SKŁADAJĄCEGO / OSOBY REPREZENTUJĄCEJ SKŁADAJĄCEGO
Oświadczam, że dane zawarte w niniejszej informacji są zgodne ze stanem prawnym i faktycznym.
Potwierdzam, że znane są mi przepisy ustawy z dnia 10 września 1999 r. Kodeks karny skarbowy (t.j. Dz. U. z 2013, poz. 186 z późn. zm.), w
szczególności określone w art. 56 ustawy, o odpowiedzialności za podanie danych niezgodnych z rzeczywistością
76. Imię
77. Nazwisko

78. Data wypełnienia (rok-miesiąc-dzień)

79. Podpis właściciela / osoby reprezentującej właściciela

F. ADNOTACJE ORGANU PODATKOWEGO
80. Uwagi organu podatkowego

81. Identyfikator przyjmującego formularz

82. Data i podpis przyjmującego formularz

* - informacje fakultatywne
** - przykładowe oznaczenie geodezyjne

INRL/2017

Id: 32BF6A25-1268-4851-BE04-80ADFD93404D. Uchwalony

Strona 6

POLA JASNE W YPEŁNIA PODAT NIK W YPEŁNIAĆ NA MASZYNIE, KOMPUT EROW O LUB RĘCZNIE, DUŻYMI DRUKOW ANYMI LIT ERAMI, CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM

1. PESEL

2.NIP

Numer Identyfikacji Podatkowej składającego informację

INRL-A
ZAŁĄCZNIK DO INFORMACJI O NIERUCHOMOŚCIACH I OBIEKTACH
BUDOWLANYCH, O GRUNTACH I O LASACH OSÓB FIZYCZNYCH
Załącznik składany do deklarcji INRL wg stanu od dnia

C.4 WSPÓŁWŁAŚCICIELE / WSPÓŁPOSIADACZE - W TYM WSPÓŁMAŁŻONEK
C.4.1.1 DANE IDENTYFIKACYJNE - OSOBA 1
3. Nazwisko

4. Pierwsze imię

5. Drugie imię

6. PESEL

7. Imiona rodziców

C.4.1.2 ADRES ZAMIESZKANIA
8. Kraj

9. Województwo

10. Powiat

11. Gmina

12. Ulica

13. Numer domu / Numer lokalu

14. Miejscowość

15. Kod Pocztowy

16. Poczta

C.4.2.1 DANE IDENTYFIKACYJNE - OSOBA 2
17. Nazwisko

18. Pierwsze imię

19. Drugie imię

20. PESEL

21. Imiona rodziców

C.4.2.2 ADRES ZAMIESZKANIA
22. Kraj

23. Województwo

24. Powiat

25. Gmina

26. Ulica

27. Numer domu / Numer lokalu

28. Miejscowość

29. Kod Pocztowy

30. Poczta

C.4.3.1 DANE IDENTYFIKACYJNE - OSOBA 3
31. Nazwisko

32. Pierwsze imię

33. Drugie imię

34. PESEL

35. Imiona rodziców

C.4.3.2 ADRES ZAMIESZKANIA
36. Kraj

37. Województwo

38. Powiat

39. Gmina

40. Ulica

41. Numer domu / Numer lokalu

42. Miejscowość

43. Kod Pocztowy

44. Poczta

C.4.4.1 DANE IDENTYFIKACYJNE - OSOBA 4
45. Nazwisko

46. Pierwsze imię

47. Drugie imię

48. PESEL

49. Imiona rodziców

C.4.4.2 ADRES ZAMIESZKANIA
50. Kraj

51. Województwo

52. Powiat

53. Gmina

54. Ulica

55. Numer domu / Numer lokalu

56. Miejscowość

57. Kod Pocztowy

58. Poczta

C.5 PODPIS PODATNIKA / OSOBY SKŁADAJACEJ ZAŁĄCZNIK
59. Imię

60. Nazwisko

61. Data wypełnienia (rok-miesiąc-dzień)

62. Podpis

INRL-A/2017
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POLA JASNE WYPEŁNIA PODATNIK WYPEŁNIAĆ NA MASZYNIE, KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE, DUŻYMI DRUKOWANYMI LITERAMI, CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM

1. PESEL

2. NIP

Numer Identyfikacji Podatkowej składającego informację

INRL-B
ZAŁĄCZNIK DO INFORMACJI O NIERUCHOMOŚCIACH I OBIEKTACH
BUDOWLANYCH, O GRUNTACH I O LASACH OSÓB FIZYCZNYCH
Załącznik składany do deklaracji INRL wg stanu od dnia

D.2. POWIERZCHNIA BUDYNKÓW LUB ICH CZĘŚCI
2.2. mieszkalnych okresowo zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej*

styczeń

powierzchnia użytkowa ogółem

powierzchnia użytkowa ogółem

zajęta na prowadzenie działalności gospodarczej

NIE zajęta na prowadzenie działalności gospodarczej

4.

3.

…………………………...…………….…… m
luty

5.

marzec

7.

kwiecień

9.

maj

11.

czerwiec

13.

lipiec

15.

sierpień

17.

wrzesień

19.

październik

21.

listopad

23.

grudzień

25.

2

…………………………...…………….…… m

2

…………………………...…………….…… m

2

…………………………...…………….…… m

2

…………………………...…………….…… m

2

…………………………...…………….…… m

2

…………………………...…………….…… m

2

…………………………...…………….…… m

2

…………………………...…………….…… m

2

…………………………...…………….…… m

2

…………………………...…………….…… m

2

…………………………...…………….…… m

2

…………………………...…………….…… m

2

6.

…………………………...…………….…… m

2

8.

…………………………...…………….…… m

2

10.

…………………………...…………….…… m

2

12.

…………………………...…………….…… m

2

14.

…………………………...…………….…… m

2

16.

…………………………...…………….…… m

2

18.

…………………………...…………….…… m

2

20.

…………………………...…………….…… m

2

22.

…………………………...…………….…… m

2

24.

…………………………...…………….…… m

2

26.

…………………………...…………….…… m

2

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

E. PODPIS PODATNIKA / OSOBY SKŁADAJACEJ ZAŁĄCZNIK
Oświadczam, że dane zawarte w niniejszej informacji są zgodne ze stanem prawnym i faktycznym.
Potwierdzam, że znane są mi przepisy ustawy z dnia 10 września 1999 r. Kodeks karny skarbowy (t.j. Dz.U.2013.186 z późn. zm.), w
szczególności określone w art. 56 ustawy, o odpowiedzialności za podanie danych niezgodnych z rzeczywistością.
27. Imię
28. Nazw isko

29. Data wypełnienia (rok-miesiąc-dzień)

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

1. PESEL/REGON

Załącznik Nr 2
do Uchw ały Rady Miasta W isły
Nr XXXI/470/2013 z dnia 31 października 2013 r.

3. KRS *

2. NIP

Zgodnie z art. 3 ustawy Zasady ewidencji i identyfikacji podatników i płatników „Identyfi katorem podatkowym jest:
a) num er PESEL - w przypadku podatników będących osobam i fizycznym i objętym i rejestrem PESEL nieprowadzących działalności gospodarczej lub niebędących zarejestrowanym i podatnikam i podatku od towarów i usług;

b) NIP - w przypadku pozostałych podmi otów podl egających obowi ązkowi ewi dencyjnemu,...”

DEKLARACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI (DN)
na

wg stanu od dnia

4. Rok

5. Rok-miesiac-dzień

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 716 z późn. zm.),
Składający:
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 W łasności Rolnej Skarbu Państwa oraz Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasów Państwowych;
2) osobami fizycznymi będącymi współwłaścicielami lub współposiadaczami z podmiotami wskazanymi w pkt. 1
Termin składania: 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
Płatność:
W ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego, obliczonego w deklaracji na podatek od nieruchomości, na rachunek
budżetu Miasta W isła, za poszczególne miesiące, do 15 każdego miesiąca, a za styczeń do dnia 31 stycznia.
W przypadku, gdy kwota podatku nie przekracza 100 zł, podatek jest płatny jednorazowo w terminie płatności pierwszej raty.
Miejsce składania: Urząd Miejski w W iśle

A. ORGAN PODATKOWY
6. Nazwa i adres siedziby organu podatkowego

BURMISTRZ MIASTA WISŁA

Plac B. HOFFA 3

43-460 WISŁA

B. OKOLICZNOŚCI POWODUJĄCE KONIECZNOŚĆ ZŁOŻENIA DEKLARACJI
7. Okoliczności (zaznaczyć właściwą kratkę)
a) deklaracja na dany rok

b) korekta deklaracji rocznej

d) powstanie obowiązku podatkowego w trakcie roku

c) wygaśnięcie obowiązku podatkowego

e) zmiana miejsca zamieszkania lub siedziby

C. SKŁADAJĄCY DEKLARACJĘ
# dotyczy składającego deklarację niebędącego osobą fizyczną

## dotyczy składającego deklarację będącego osobą fizyczną

C.1. DANE IDENTYFIKACYJNE
8. Rodzaj składającego deklarację (zaznaczyć właściwą kratkę)
a) osoba fizyczna

b) osoba prawna

c) jednostka organizacyjna
9. Nazwa pełna # / Nazwisko ##

11. Pierwsze imię ##

d) spółka niemająca osobowości prawnej
10. Nazwa skrócona #/ Imiona rodziców ## *

12. Drugie imię ##

13. Data urodzenia ## *

C.2 ADRES SIEDZIBY # / ADRES ZAMIESZKANIA ##
14. Kraj

15. Województwo

16. Powiat

17. Gmina

18. Ulica

19. Numer domu / Numer lokalu

20. Miejscowość

21. Kod Pocztowy

22. Poczta

23. Numer telefonu kontaktowego *

24. Poczta elektroniczna (e-mail) *

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

26. Województwo

27. Powiat

28. Gmina

29. Ulica

30. Numer domu / Numer lokalu

31. Miejscowość

32. Kod Pocztowy

33. Poczta

C.4 POZOSTALI WSPÓŁWŁAŚCICIELE / WSPÓŁPOSIADACZE *
34. Liczba współwłaścicieli / współposiadaczy*

35. Ilość załączników DN-A *

D. PRZEDMIOT OPODATKOWANIA
Wykazać należy dane aktualne. W przypadku, gdy część D deklaracji jest niewystarczająca do wykazania wszystkich zmian zaistniałych w ciągu
roku podatkowego, należy sporządzić załączniki DN-B zawierające dane historyczne
36. Rodzaj własności, 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)
DN/2017
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37. Miejsce/a (adres/y) położenia przedmiotów opodatkowania oraz numer/y, identyfikator/y działek, budynków, lokali, Numer/y księgi
wieczystej lub zbioru/ów dokumentów Sądu Rejonowego w Cieszynie
ul/oś ………………………….…………….. :

działki ……………...………………………….……………………KW ……………………..…………….

ul/oś ………………………….…………….. :

działki ……………...………………………….……………………KW ……………………..…………….

ul/oś ………………………….…………….. :

działki ……………...………………………….……………………KW ……………………..…………….

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

D. DANE DOTYCZĄCE PRZEDMIOTÓW OPODATKOWANIA (z

w yjątkiem zw olnionych)

W yszczególnienie

D.1 POWIERZCHNIA GRUNTÓW (Uw aga!

Podstawa
opodatkowania

Kwota podatku
w zł, gr

Stawka podatku

2

Wykazujemy z dokładnością do 1 m )

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

……..……

m2

…..…...., __ __

…..…...., __ __

2. pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi
jezior i zbiorników sztucznych

……..……

ha

…..…...., __ __

…..…...., __ __

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

……..……

m2

…..…...., __ __

…..…...., __ __

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

……..……

m2

…..…...., __ __

…..…...., __ __

października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. 2015 poz. 1777) i położonych na terenach, dla których miejscowy
plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniowa, usługową
albo zabudowę o przeznaczeniu miesznym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia
wejście 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

…..…...., __ __

…..…...., __ __

5. *

……..……

4. niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o których mowa w ustawie z dnia 9

…………………………………………………………………………..

…..…...., __ __

…..…...., __ __
38.

Razem

…..…...., __ __

D.1.A. INFORMACJA O GRUNTACH ZWOLNIONYCH
Należy podać pow ierzchnię gruntów zw olnionych oraz podstaw ę praw ną zw olnienia
1) art. 7 ust. …. pkt. … lit. … ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych:

……….………… m

2

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

……….………… m

2

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

……….………… m

2

……….………… m

2

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

39.
3. Razem

……….………… m

2

D.2. POWIERZCHNIA UŻYTKOWA BUDYNKÓW LUB ICH CZĘŚCI
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

1. mieszkalnych
2. mieszkalnych zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie
muzealnictwa
3. garaży w budynkach mieszkalnych
4. związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków
mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej
5. zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu
kwalifikowanym materiałem siewnym
6. związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów
o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń
7. garaży znajdujących się w budynkach pozostałych, w tym w budynkach
gospodarczych
8. garaży wolnostojących trwale związanych z gruntem

……..……

m2

…..…...., __ __

…..…...., __ __

……..……

m2

…..…...., __ __

…..…...., __ __

……..……

m2

……..……
……..……
……..……
……..……

…..…...., __ __

…..…...., __ __

m

2

…..…...., __ __

…..…...., __ __

m

2

…..…...., __ __

…..…...., __ __

m

2

…..…...., __ __

…..…...., __ __

m

2

…..…...., __ __

…..…...., __ __

2

…..…...., __ __

…..…...., __ __

……..……

m

9. związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej w zakresie muzealnictwa,
które nie są objęte zwolnieniami bądź preferencjami wynikającymi z przepisów
powszechnie oboowiązujących
10. pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności
pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego

……..……

m2

…..…...., __ __

…..…...., __ __

……..……

m2

…..…...., __ __

…..…...., __ __

11. *

……..……

m2

…..…...., __ __

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

…..…...., __ __
40.

Razem

…..…...., __ __

D.2.A. INFORMACJA O POWIERZCHNIACH BUDYNKÓW ZWOLNIONYCH
Należy podać pow ierzchnię budynków zwolnionych oraz podstaw ę praw ną zw olnienia
1) art. 7 ust. …. pkt. … lit. … ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych:

……….………… m

2

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

……….………… m

2

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

……….………… m

2

……….………… m

2

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

41.
3. Razem

……….………… m

2

DN/2017

Id: 32BF6A25-1268-4851-BE04-80ADFD93404D. Uchwalony

Strona 10

D.3. BUDOWLE
Wartość budowli, o której mowa w art. 4 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych
1. Budowle - urządzenia służące do zbiorowego
odprowadzania ścieków komunalnych

**

……………….……..……. ,00

……….…. %

...…………………………… ,__ __ PLN

……………….……..……. ,00

……….…. %

...…………………………… ,__ __ PLN
42.

**

2. Budowle pozostałe
3. Razem

...…………………………… ,__ __ PLN
** Zgodnie z art. 63 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja Podatkowa (tekst jednolity: Dz.U. z 2015r., poz. 613 z późn. zm.), 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.

D.3.A. INFORMACJA O BUDOWLACH ZWOLNIONYCH
Należy podać w artość budow li zw olnionych oraz podstaw ę praw ną zwolnienia
1) art. 7 ust. …. pkt. … lit. … ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych:

………….……. ,00 PLN

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

………….……. ,00 PLN

3) § 2 ust. …. pkt …. uchwały Nr XXXI/465/2013 Rady Miasta W isła z dnia 31 października 2013 r.

………….……. ,00 PLN

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

………….……. ,00 PLN

43.

Razem
……….....………..…………

,00 PLN

E. ŁĄCZNA KWOTA PODATKU
Kwota podatku **

44.

Suma kwot z poz. 38, 40 i 42
Kwota podatku z załączników DN-B

45. Liczba załączników

...…………………………… ,__ __ PLN
46.

(dane historyczne)

…………….....…… ,__ __ PLN

Łączna kwota podatku **

47.

……………..……….……..….

Suma kwot z poz. 44 i 46

,00 PLN

** Zgodnie z art. 63 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja Podatkowa (tekst jednolity: Dz.U. z 2015r., poz. 613 z późn. zm.), 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.

E. OŚWIADCZENIE I PODPIS SKŁADAJĄCEGO / OSOBY REPREZENTUJĄCEJ SKŁADAJĄCEGO
Oświadczam, że dane zawarte w niniejszej informacji są zgodne ze stanem prawnym i faktycznym.
Potwierdzam, że znane są mi przepisy ustawy z dnia 10 września 1999 r. Kodeks karny skarbowy (t.j. Dz. U. z 2013 poz. 186 z późn. zm.), w
szczególności określone w art. 56 ustawy, o odpowiedzialności za podanie danych niezgodnych z rzeczywistością
Przyjmuję do wiadomości, że niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego , zgodnie z przepisami ustawy dania 17
czerwca 1966r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (t.j. Dz. U. z 2016r., poz. 599 z późn. zm.).
48. Imię (Imiona) i Nazwisko (Nazwiska)
a) ……………………...……………………...………………………….

b) ……………………...……………………...………………………….

49. Data wypełnienia (rok-miesiąc-dzień)

50. Pieczęć podatnika

51. Podpis(y) składającego / osoby reprezentującej składającego

E.1. Dane kontaktowe osoby sporządzającej deklarację *
52. Imię *

53. Nazwisko *

54. Numer telefonu kontaktowego*

G. ADNOTACJE ORGANU PODATKOWEGO
55. Uwagi organu podatkowego

56. Identyfikator przyjmującego formularz

57. Data i podpis przyjmującego formularz

* informacje fakultatywne
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POLA JASNE WYPEŁNIA PODAT NIK WYPEŁNIAĆ NA M ASZYNIE, KOM PUTEROWO LUB RĘCZNIE, DUŻYM I DRUKOWANYM I LITERAM I, CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM

1. PESEL / REGON

2. NIP

3. KRS *

Numer Identyfikacji Podatkowej składającego deklarację

DN-A
ZAŁĄCZNIK DO DEKLARACJI NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI
na

4. Rok

Załącznik składany do deklaracji DN wg stanu od dnia

C.4 WSPÓŁWŁAŚCICIELE / WSPÓŁPOSIADACZ E
C.4.1.1 DANE IDENTYFIKACYJNE - OSOBA 1
5. Nazwa pełna # / Nazwisko ##

7. Pierwsze imię ##

6. Nazwa skrócona #/ Imiona rodziców ## *

8. Drugie imię ##

9. PESEL ## *

C.4.1.2 ADRES ZAM IESZ KANIA
10. Kraj

11. Wojew ództwo

12. Powiat

13. Gmina

14. Ulica

15. Numer domu / Numer lokalu

16. M iejscowość

17. Kod Pocztow y

18. Poczta

19. Num er telefonu kontaktowego *

20. Poczta elektroniczna (e-mail) *

C.4.2.1 DANE IDENTYFIKACYJNE - OSOBA 2
21. Nazwa pełna # / Nazwisko ##

23. Pierwsze imię ##

22. Nazwa skrócona #/ Imiona rodziców ## *

24. Drugie imię ##

25. PESEL ## *

C.4.2.2 ADRES ZAM IESZ KANIA
26. Kraj

27. Wojew ództwo

28. Powiat

29. Gmina

30. Ulica

31. Numer domu / Numer lokalu

32. M iejscowość

33. Kod Pocztow y

34. Poczta

35. Num er telefonu kontaktowego *

36. Poczta elektroniczna (e-mail) *

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

a) ……………………...……………………...………………………….

b) ……………………...……………………...………………………….

38. Data wypełnienia (rok-miesiąc-dzień)

39. Pieczęć podatnika

40. Podpis(y) składającego / osoby reprezentującej składającego

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

2. NIP

1. PESEL/REGON

3. KRS *

Numer Identyfikacji Podatkow ej składającego deklarację

DN-B

ZAŁĄCZNIK DO DEKLARACJI NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI

4. Rok

5. Miesiące

na rok

za okres

od

6. Nr załącznika

……..

1

……..

do

Załącznik składany do deklaracji DN wg stanu od dnia
Wypełnia się w przypadku, gdy część D deklaracji na podatek od nieruchomości jest niewystarczająca do wykazania wszystkich zmian zaistniałych
w ciągu roku podatkowego

D. DANE DOTYCZĄCE PRZEDMIOTÓW OPODATKOWANIA (z

wyjątkiem zwolnionych)
Podstawa
opodatkowania

W yszczególnienie

D.1 POWIERZCHNIA GRUNTÓW (Uwaga!

Kwota podatku
w zł, gr

Stawka podatku

2

Wykazujemy z dokładnością do 1 m )

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

2

…..…....,

__ __

…..…....,

__ __

……..…… ha

…..…....,

__ __

…..…....,

__ __

……..…… m

2

…..…....,

__ __

…..…....,

__ __

……..…… m

2

…..…....,

__ __

…..…....,

__ __

……..…… m

2

…..…....,

__ __

…..…....,

__ __

…..…....,

__ __

…..…....,

__ __

…..…....,

__ __

……..…… m

2. pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych
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. niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o których mowa w ustawie z dnia 9
października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. 2015 poz. 1777) i położonych na terenach, dla których
miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę
mieszkaniowa, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu miesznym obejmującym wyłącznie te
rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejście 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.

5. *
……………………………………………………………………………………………..

……..……

7.

Razem

D.1.A. INFORMACJA O GRUNTACH ZWOLNIONYCH
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:

……….………… m

2

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

……….………… m

2

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

……….………… m

2

……….………… m

2

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

8. **

3. Razem

……….………… m

2

D.2. POWIERZCHNIA UŻYTKOWA BUDYNKÓW LUB ICH CZĘŚCI
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

1. mieszkalnych
2. mieszkalnych zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie
muzealnictwa
3. garaży w budynkach mieszkalnych
4. związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków
mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej
5. zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu
kwalifikowanym materiałem siewnym
6. związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów
o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń
7. garaży znajdujących się w budynkach pozostałych, w tym w budynkach
gospodarczych
8. garaży wolnostojących trwale związanych z gruntem
9. związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej w zakresie muzealnictwa,
które nie są objęte zwolnieniami bądź preferencjami wynikającymi z przepisów
oboowiązujących
10. powszechnie
pozostałych, w
tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności
pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego
11. *

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

Razem

……..…… m

2

…..…...., __ __

…..…....,

__ __

……..…… m

2

…..…...., __ __

…..…....,

__ __

……..…… m

2

…..…...., __ __

…..…....,

__ __

……..…… m

2

…..…...., __ __

…..…....,

__ __

……..…… m

2

…..…...., __ __

…..…....,

__ __

……..…… m

2

…..…...., __ __

…..…....,

__ __

……..…… m

2

…..…...., __ __

…..…....,

__ __

……..…… m

2

…..…...., __ __

…..…....,

__ __

……..…… m

2

…..…...., __ __

…..…....,

__ __

……..…… m

2

…..…...., __ __

…..…....,

__ __

……..…… m

2

…..…...., __ __

…..…....,

__ __

…..…....,

__ __

9.
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D.2.A. INFORMACJA O POWIERZCHNIACH BUDYNKÓW ZWOLNIONYCH
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:

……….………… m

2

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

……….………… m

2

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

……….………… m

2

……….………… m

2

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

10. **
3. Razem

……….…………

m

2

D.3. BUDOWLE
Wartość budowli, o której mowa w art. 4 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych
1. Budowle - urządzenia służące do zbiorowego
odprowadzania ścieków komunalnych*

**

…………...……

,00

……….…. %

...…………………………… ,__ __ PLN

…………...……

,00

……….…. %

...…………………………… ,__ __ PLN
11.

**

2. Budowle pozostałe

3. Razem (wiersz 1 i 2)

...…………………………… ,__ __ PLN
** Zgodnie z art. 63 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja Podatkowa (tekst jednolity: Dz.U. z 2015r., poz. 613 z późn. zm.), 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.

D.3.A. INFORMACJA O BUDOWLACH ZWOLNIONYCH
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:

………….…….

,00 PLN

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

………….…….

,00 PLN

3) uchw ała…………………...…………………………………………………………………………………..

………….…….

,00 PLN

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

………….…….

,00 PLN

……….....………..…………

,00 PLN

12.

Razem

C. ŁĄCZNA KWOTA PODATKU
13.

Łączna kwota podatku **

…………….....…… ,__ __ PLN

Suma kwot z poz. 7, 9 i 11

** Zgodnie z art. 63 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja Podatkowa (tekst jednolity: Dz.U. z 2015r., poz. 613 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.

D. OŚWIADCZENIE I PODPIS SKŁADAJĄCEGO / OSOBY REPREZENTUJĄCEJ SKŁADAJĄCEGO
Oświadczam, że dane zawarte w niniejszej informacji są zgodne ze stanem prawnym i faktycznym.
Potwierdzam, że znane są mi przepisy ustawy z dnia 10 września 1999 r. Kodeks karny skarbowy (t.j. Dz.U.2013.186 z późn. zm.), w
szczególności określone w art. 56 ustawy, o odpowiedzialności za podanie danych niezgodnych z rzeczywistością
Przyjmuję do wiadomości, że niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie z przepisami ustawy
dania 17 czerwca 1966r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (tekst jednolity: Dz. U. z 2016r., poz. 599 z późn. zm.).
14. Imię (Imiona) i Nazwisko (Nazwiska)
a) ……………………...……………………...………………………….

b) ……………………...……………………...………………………….

15. Data wypełnienia (rok-miesiąc-dzień)

16. Pieczęć podatnika

17. Podpis składającego/osoby reprezentującej składającego

* informacje fakultatywne
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POLA JASNE WYPEŁNIA PODATNIK WYPEŁNIAĆ NA MASZYNIE, KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE, DUŻYMI DRUKOWANYMI LITERAMI, CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM
ZałącznikNr 3

1.PESEL/REGON

2. NIP

do UchwałyRadyMiasta Wisły
NrXXXI/470/2013 zdnia 31października 2013r.

3. KRS *

Zgodniez art.3ustawyZasadyewidencjiiidentyfikacjipodatników ipłatników „Identyfikatorempodatkowymjest:
a)numer PESEL -wprzypadkupodatnikówbędących osobami fizycznymi objętymirejestremPESEL nieprowadzących działalnościgospodarczejlubniebędącychzarejestrowanymi podatnikamipodatkuodtowarówi usług;
b) NIP-wprzypadkupozostałych podmiotówpodlegającychobowiązkowi ewidencyjnemu,...”

DEKLARACJA NA PODATEK LEŚNY (DL)
na

wg stanu od dnia

4. Rok

5. Rok - miesiąc - dzień

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2016 r., poz. 374, z późn zm.).

Składający:

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
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.
Podatek jest płatny w ratach w terminach: do dnia 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada roku podatkowego.
W przypadku, gdy kwota podatku nie przekracza 100 zł, podatek jest płatny jednorazowo w terminie płatności pierwszej raty.

Termin składania:
Płatność:

Miejsce składania:

Urząd Miejski w Wiśle

A. ORGAN PODATKOWY
6. Nazwa i adres siedzibyorganu podatkowego

BURMISTRZ MIASTA WISŁA

Plac B. HOFFA 3

43-460 WISŁA

B. OKOLICZNOŚCI POWODUJĄCE KONIECZNOŚĆ ZŁOŻENIA DEKLARACJI
7. Okoliczności (zaznaczyć właściwą kratkę)
a) deklaracja na dany rok

b) korekta deklaracji rocznej

c) wygaśnięcieobowiązkupodatkowego

d) powstanie obowiązku podatkowego w trakcie roku

e) zmiana miejsca zamieszkania lub siedziby

C. SKŁADAJĄCY DEKLARACJĘ
# dotyczy składającego deklarację niebędącego osobą fizyczną

## dotyczy składającego deklarację będącego osobą fizyczną

8. Rodzaj składającego deklarację (zaznaczyć właściwą kratkę)
a) osoba fizyczna

b) osoba prawna

c) jednostka organizacyjna

d) spółka nie mająca osobowości prawnej

C.1. DANE IDENTYFIKACYJNE
9. Nazwa pełna # / Nazwisko ##

11. Pierwsze imię ##

10. Nazwa skrócona #/ Imiona rodziców ## *

12. Drugie imię ##

13. Data urodzenia ## *

C.2 ADRES SIEDZIBY # / ADRES ZAMIESZKANIA ##
14. Kraj

15. Województwo

16. Powiat

17. Gmina

18. Ulica

19. Numer domu / Numer lokalu

20. Miejscowość

21. Kod Pocztowy

22. Poczta

23. Numer telefonu kontaktowego *

24. Poczta elektroniczna (e-mail) *

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

26. Województwo

27. Powiat

28. Gmina

29. Ulica

30. Numer domu / Numer lokalu

31. Miejscowość

32. Kod Pocztowy

33. Poczta

C.4 POZOSTALI WSPÓŁWŁAŚCICIELE / WSPÓŁPOSIADACZE *
34. Liczba współwłaścicieli / współposiadaczy *

35. Ilość załączników DL-A *

DL/2017
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D. PRZEDMIOT OPODATKOWANIA
36. Rodzaj własności, posiadania (zaznaczyć jedną właściwą kratkę)
c) posiadacz samoistny

d) współposiadaczsamoistny

g) posiadacz zależny (np. dzierżawca, najemca)

a) właściciel

b)współwłaściciel

e) użytkownik wieczysty

f) współużytkownikwieczysty

h) współposiadacz zależny (np. dzierżawca, najemca)

37. Miejsce/a (adres/y) położenia przedmiotów opodatkowania oraz numer/y, identyfikator/y działek, Numer/y
księgi wieczystej lub zbioru/ów dokumentów Sądu Rejonowego w Cieszynie
ul/oś………………………….……………..: działki……………...………………………….……………………KW……………………..…………….
ul/oś………………………….……………..: działki……………...………………………….……………………KW……………………..…………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

D.1. POWIERZCHNIA LASÓW
Przy wpisywaniu powierzchni lasu w wieku do 40 lat nie należy wykazywać powierzchni lasu, w której dokonano uzupełnień nasadzenia w figurującej
powierzchni leśnej, leczjedynie nowo nasadzoną powierzchnię lasu (stanowiącą określoną działkę leśną )
Powierzchnia w hektarach
fizycznych

Wyszczególnienie
1. Lasy ochronne

Stawka podatku

Kwota podatku

……………..

ha

……………..

PLN

...……...………..,____

PLN

……………..

ha

……………..

PLN

...……...………..,____

PLN

……………..

ha

……………..

PLN

...……...………..,____
38. **

PLN

2. Lasy wchodzące w skład rezerwatów przyrody i parków narodowych

3. Lasy pozostałe i grunty leśne (nie wymienione w wierszu 1 i 2)
4. Razem (wiersz 1 - 3)

...…,__ __ __ __ ha

…………..……………,00 PLN

** Zgodnie z art. 63 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja Podatkowa (tekst jednolity: Dz.U. z 2015r., poz. 613 z późn. zm.), 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.

D.1.A. INFORMACJA O LASACH ZWOLNIONYCH
Należy podać powierzchnię zwolnionego lasu oraz przepis prawa z jakiego tytułu występuje zwolnienie
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:

...………....,__ __ __ __ ha

wiek lasu:

………………..…

lat

numery działek:

…………………………………………………………………………

wiek lasu:

………………..…

lat

numery działek:

…………………………………………………………………………

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

...………....,__ __ __ __ ha

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

...………....,__ __ __ __ ha

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

...………....,__ __ __ __ ha
39. **

3. Razem

...………....,__ __ __ __ ha

E. OŚWIADCZENIE I PODPIS SKŁADAJĄCEGO / OSOBY REPREZENTUJĄCEJ SKŁADAJĄCEGO
Oświadczam, że dane zawarte w niniejszej informacji są zgodne ze stanem prawnym i faktycznym.
Potwierdzam, że znane są mi przepisy ustawy z dnia 10 września 1999 r. Kodeks karny skarbowy (t.j. Dz.U.2013.186 z późn. zm.), w
szczególności określone w art. 56 ustawy, o odpowiedzialności za podanie danych niezgodnych z rzeczywistością
Przyjmuję do wiadomości, że niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie z przepisami ustawy
dania 17 czerwca 1966r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (t.j. Dz. U. z 2016r. poz. 599 z późn. zm.).
40. Imię (Imiona) i Nazwisko (Nazwiska)

a)……………………...……………………...………………………….

b)……………………...……………………...………………………….

41. Data wypełnienia (rok-miesiąc-dzień)

42. Pieczęć podatnika

43. Podpis(y) składającego / osoby reprezentującej składającego

E.1. Dane kontaktowe osoby sporządzającej deklarację *
44. Imię *

45. Nazwisko *

46. Numer telefonu kontaktowego*

F. ADNOTACJE ORGANU PODATKOWEGO
47. Uwagi organu podatkowego

48. Identyfikator przyjmującego formularz

49. Data i podpis przyjmującego formularz

DL/2017
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POLA JASNE WYPEŁNIA PODAT NIK WYPEŁNIAĆ NA M ASZYNIE, KOM PUTEROWO LUB RĘCZNIE, DUŻYM I DRUKOWANYM I LITERAM I, CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM

1. PESEL / REGON

2. NIP

3. KRS *

Numer Identyfikacji Podatkowej składającego deklarację

DL-A
ZAŁĄCZNIK DO DEKLARACJI NA PODATEK LEŚNY
na

4. Rok

Załącznik składany do deklaracji DL wg stanu od dnia

C.4 WSPÓŁWŁAŚCICIELE / WSPÓŁPOSIADACZ E
C.4.1.1 DANE IDENTYFIKACYJNE - OSOBA 1
5. Nazwa pełna # / Nazwisko ##

7. Pierwsze imię ##

6. Nazwa skrócona #/ Imiona rodziców ## *

8. Drugie imię ##

9. Data urodzenia ## *

C.4.1.2 ADRES ZAM IESZ KANIA
10. Kraj

11. Wojew ództwo

12. Powiat

13. Gmina

14. Ulica

15. Numer domu / Numer lokalu

16. M iejscowość

17. Kod Pocztow y

18. Poczta

19. Num er telefonu kontaktowego *

20. Poczta elektroniczna (e-mail) *

C.4.2.1 DANE IDENTYFIKACYJNE - OSOBA 2
21. Nazwa pełna # / Nazwisko ##

23. Pierwsze imię ##

22. Nazwa skrócona #/ Imiona rodziców ## *

24. Drugie imię ##

25. Data urodzenia ## *

C.4.2.2 ADRES ZAM IESZ KANIA
26. Kraj

27 Wojew ództwo

28. Powiat

29. Gmina

30. Ulica

31. Numer domu / Numer lokalu

32. M iejscowość

33. Kod Pocztow y

34. Poczta

35. Num er telefonu kontaktowego *

36. Poczta elektroniczna (e-mail) *

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

a) ……………………...……………………...………………………….

b) ……………………...……………………...………………………….

38. Data wypełnienia (rok-miesiąc-dzień)

39. Pieczęć podatnika

40. Podpis(y) składającego / osoby reprezentującej składającego

DL-A/2017
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POLA JASNE WYPEŁNIA PODATNIK WYPEŁNIAĆ NA MASZYNIE, KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE, DUŻYMI DRUKOWANYMI LITERAMI, CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM

1. PESEL / REGON

2. NIP

Załącznik Nr 4
do Uchwały Rady Miasta W isły
Nr XXXI/470/2013 z dnia 31 października 2013 r.

3. KRS *

Zgodnie z art. 3 ustawy Zasady ewidencji i identyfikacji podatników i płatników „Identyfi katorem podatkowym jest:
a) numer PESEL - w przypadku podatni ków będących osobami fi zycznymi objętymi rejestrem PESEL ni eprowadzących dzi ałal ności gospodarczej l ub ni ebędących zarejestrowanymi podatni kami podatku od towarów i usług;
b) NIP - w przypadku pozostałych podmi otów podl egających obowi ązkowi ewi dencyjnemu,...”

DEKLARACJA NA PODATEK ROLNY (DR)
na

wg stanu od dnia

4. Rok

5. Rok - miesiąc - dzień

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 617 z późn. zm.)
Składający:
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
Termin składania: 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.
Płatność:
Podatek jest płatny w ratach w terminach: do dnia 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada roku podatkowego.
W przypadku, gdy kwota podatku nie przekracza 100 zł, podatek jest płatny jednorazowo w terminie płatności pierwszej raty.
M iejsce składania: Urząd Miejski w Wiśle

A. ORGAN PODATKOWY
6. Nazwa i adres siedziby organu podatkowego

BURMISTRZ MIASTA WISŁA

Plac B. HOFFA 3

43-460 WISŁA

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

C. SKŁADAJĄCY DEKLARACJĘ
# dotyczy składającego deklarację niebędącego osobą fizyczną

## dotyczy składającego deklarację będącego osobą fizyczną

C.1. DANE IDENTYFIKACYJNE
8. Rodzaj składającego deklarację (zaznaczyć właściwą kratkę)
a) osoba fizyczna

b) osoba prawna

c) jednostka organizacyjna
9. Nazwa pełna # / Nazwisko ##

11. Pierwsze imię ##

d) spółka nie mająca osobowości prawnej
10. Nazwa skrócona #/ Imiona rodziców ## *

12. Drugie imię ##

13. Data urodzenia ## *

C.2 ADRES SIEDZIBY # / ADRES ZAMIESZKANIA ##
14. Kraj

15. Województwo

16. Powiat

17. Gmina

18. Ulica

19. Numer domu / Numer lokalu

20. Miejscowość

21. Kod Pocztowy

22. Poczta

23. Numer telefonu kontaktowego *

24. Poczta elektroniczna (e-mail) *

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

26. Województwo

27. Powiat

28. Gmina

29. Ulica

30. Numer domu / Numer lokalu

31. Miejscowość

32. Kod Pocztowy

33. Poczta

C.4 POZOSTALI WSPÓŁWŁAŚCICIELE / WSPÓŁPOSIADACZE *
34. Liczba współwłaścicieli / współposiadaczy *

35. Ilość załączników DR-A *

DR/ 2017
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D. PRZEDMIOT OPODATKOWANIA
36. Rodzaj własności, posiadania (zaznaczyć jedną właściwą kratkę)
c) posiadacz samoistny

d) współposiadacz samoistny

a) właściciel

b) współwłaściciel

e) użytkownik wieczysty

f) współużytkownik wieczysty

g) posiadacz zależny (np. dzierżawca, najemca)
h) współposiadacz zależny (np. dzierżawca, najemca)
37. Miejsce/a (adres/y) położenia przedmiotów opodatkowania oraz numer/y, identyfikator/y działek, budynków, lokali, Numer/y księgi
wieczystej lub zbioru/ów dokumentów Sądu Rejonowego w Cieszynie
ul/oś ………………………….…………….. :

działki ……………...………………………….……………………KW ……………………..…………….

ul/oś ………………………….…………….. :

działki ……………...………………………….……………………KW ……………………..…………….

ul/oś ………………………….…………….. :

działki ……………...………………………….……………………KW ……………………..…………….

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

D.1 DANE DOTYCZĄCE PRZEDMIOTÓW OPODATKOWANIA (włącznie
Klasy użytków
wynikające z
ewidencji gruntów i
budynków

ze zwolnionymi)

Powierzchnia gruntu w hektarach fizycznych
Liczba hektarów
Nie podlegające
Podlegające przeliczeniu przeliczeniowych
przeliczeniu na ha
Ogółem
na hektary przeliczeniowe
przeliczeniowe
Grunty orne

Stawka z 1 ha
(przeliczeniowego
lub fizycznego)
w zł, gr

Kwota podatku
w zł, gr

I
II
IIIa
IIIb
IVa
IVb
zwolnienie

V
VI

zwolnienie

VIz

zwolnienie
Sady

I
II
III
IIIa
IIIb
IV
IVa
IVb
V

zwolnienie

VI

zwolnienie
zwolnienie

VIz
Użytki zielone

I
II
III
IV
V

zwolnienie

VI

zwolnienie
zwolnienie

VIz
Grunty rolne zabudowane

I
II
III
IIIa
IIIb
IV
IVa
IVb
V

zwolnienie

VI

zwolnienie
zwolnienie

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

rowy
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Grunty zadrzewione i zakrzaczone położone na użytkach rolnych

I
II
III
IIIa
IIIb
IV
IVa
IVb
V

zwolnienie

VI

zwolnienie
zwolnienie

VIz
38.

Razem
……...……., _ _

PLN

D.1.A. INFORMACJA O GRUNTACH ROLNYCH ZWOLNIONYCH
Należy podać powierzchnię gruntów zwolnionych oraz podstawę prawną zwolnienia
1) art. 12 ust. …. pkt. … lit. … ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym

…..…., _ _ _ _

ha

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

…..…., _ _ _ _

ha

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

…..…., _ _ _ _

ha

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

…..…., _ _ _ _

ha

39. **
3. Razem

…..…., _ _ _ _

ha

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

……...……., _ _

PLN

2. inwestycyjne

……...……., _ _

PLN

3. górskie

……...……., _ _

PLN

……...……., _ _

PLN

4. inne

40.

Razem ulgi

……...……., _ _

PLN

F. ŁĄCZNA KWOTA PODATKU
Łączna kwota podatku

41.

Różnica kwot z poz.: 38 - 40 **

……...……., _ _

PLN

** Zgodnie z art. 63 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja Podatkowa (tekst jednolity: Dz.U. z 2015r., poz. 613 z późn. zm.), 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.

G. OŚWIADCZENIE I PODPIS SKŁADAJĄCEGO / OSOBY REPREZENTUJĄCEJ SKŁADAJĄCEGO
Oświadczam, że dane zawarte w niniejszej informacji są zgodne ze stanem prawnym i faktycznym.
Potwierdzam, że znane są mi przepisy ustawy z dnia 10 września 1999 r. Kodeks karny skarbowy (t.j. Dz.U.2013.186 z późn. zm.), w
szczególności określone w art. 56 ustawy, o odpowiedzialności za podanie danych niezgodnych z rzeczywistością
Przyjmuję do wiadomości, że niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego , zgodnie z przepisami ustawy dania
17 czerwca 1966r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (tekst jednolity Dz. U. z 2016r., poz. 599 z późn. zm.).
42. Imię (Imiona) i Nazwisko (Nazwiska)
a) ……………………...……………………...………………………….

b) ……………………...……………………...………………………….

43. Data wypełnienia (rok-miesiąc-dzień)

44. Pieczęć podatnika

45. Podpis(y) składającego / osoby reprezentującej składającego

G.1. Dane kontaktow e osoby sporządzającej deklarację *
44. Imię *

45. Nazwisko *

46. Numer telefonu kontaktowego *

H. ADNOTACJE ORGANU PODATKOWEGO
47. Uwagi organu podatkowego

48. Identyfikator przyjmującego formularz

* informacje fakultatywne

Id: 32BF6A25-1268-4851-BE04-80ADFD93404D. Uchwalony

49. Data i podpis przyjmującego formularz
DR/ 2017

Strona 20

POLA JASNE WYPEŁNIA PODAT NIK WYPEŁNIAĆ NA M ASZYNIE, KOM PUTEROWO LUB RĘCZNIE, DUŻYM I DRUKOWANYM I LITERAM I, CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM

1. PESEL / REGON

2. NIP

3. KRS *

Numer Identyfikacji Podatkowej składającego deklarację

DR-A
ZAŁĄCZNIK DO DEKLARACJI NA PODATEK ROLNY
na

4. Rok

Załącznik składany do deklaracji DR wg stanu od dnia

C.4 WSPÓŁWŁAŚCICIELE / WSPÓŁPOSIADACZ E
C.4.1.1 DANE IDENTYFIKACYJNE - OSOBA 1
5. Nazwa pełna # / Nazwisko ##

7. Pierwsze imię ##

6. Nazwa skrócona #/ Imiona rodziców ## *

8. Drugie imię ##

9. PESEL ## *

C.4.1.2 ADRES ZAM IESZ KANIA
10. Kraj

11. Wojew ództwo

12. Powiat

13. Gmina

14. Ulica

15. Numer domu / Numer lokalu

16. M iejscowość

17. Kod Pocztow y

18. Poczta

19. Num er telefonu kontaktowego *

20. Poczta elektroniczna (e-mail) *

C.4.2.1 DANE IDENTYFIKACYJNE - OSOBA 2
21. Nazwa pełna # / Nazwisko ##

23. Pierwsze imię ##

22. Nazwa skrócona #/ Imiona rodziców ## *

24. Drugie imię ##

25. PESEL ## *

C.4.2.2 ADRES ZAM IESZ KANIA
26. Kraj

27 Wojew ództwo

28. Powiat

29. Gmina

30. Ulica

31. Numer domu / Numer lokalu

32. M iejscowość

33. Kod Pocztow y

34. Poczta

35. Num er telefonu kontaktowego *

36. Poczta elektroniczna (e-mail) *

G. PODPIS PODATNIKA / OSOBY SKŁADAJACEJ ZAŁĄCZNIK
37. Imię (Imiona) i Nazwisko (Nazwiska)

a) ……………………...……………………...………………………….

b) ……………………...……………………...………………………….

38. Data wypełnienia (rok-miesiąc-dzień)

39. Pieczęć podatnika

40. Podpis(y) składającego / osoby reprezentującej składającego

* informacje fakultatywne

DR-A/2017
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POLA JASNE W YPEŁNIA WŁAŚCICIEL NIERUCHOMOŚCI WYPEŁNIAĆ KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE, DUŻYMI, DRUKOW ANYMI LITERAMI, CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM
Załącznik Nr 5
do Uchwały Rady Miasta W isła
Nr XXXI/470/2013 z dnia 31 października 2013 r.
1

KRS* / REGON

PESEL

………………………………..……………………………

NIP

1

……………………………………………

…………………………...…………………

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY
ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI W GMINIE WISŁA (DŚ)
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity: Dz. U. 2016 r. poz. 250 z późn. zm)
Składający:
Właściciele nieruchomości znajdujących się w granicach administracyjnych Gminy Wisła, przez których rozumie się także współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz jednostki
organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomością
Miejsce składania: Urząd Miejski w Wiśle
Termin składania:
W terminie 14 dni od zaistnienia okoliczności mających wpływ na powstanie bądź wygaśnięcie obowiązku uiszczenia opłaty lub zaistnienia zdarzeń mających wpływ na wysokość opłaty

A. ORGAN WŁAŚCIWY DO ZŁOŻENIA DEKLARACJI
BURMISTRZ MIASTA WISŁA

Plac B. HOFFA 3

43-460 WISŁA

B. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI
Okoliczności pow odujące obow iązek złożenia deklaracji (zaznaczyć właściw y kw adrat)
PIERWSZA DEKLARACJA

KOREKTA DEKLARACJI

POW STANIE OBOWIĄZKU UISZCZENIA OPŁATY W TRAKCIE ROKU

WYGAŚNIĘCIE OBOWIĄZKU UISZCZENIA OPŁATY W TRAKCIE ROKU

C. SKŁADAJĄCY DEKLARACJĘ
(ZAZNACZYĆ WŁAŚCIWY KWADRAT)
W ŁAŚCICIEL
W SPÓŁW ŁAŚCICIEL (udział w lokalu m ieszkalnym* …………………………………………)
UŻYTKOW NIK W IECZYSTY
JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA LUB OSOBA POSIADAJĄCA NIERUCHOMOŚĆ W ZARZĄDZIE ALBO UŻYTKOW ANIU
INNY PODMIOT (rodz aj)………………………………………………………………………………..

D. DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ
(ZAZNACZYĆ WŁAŚCIWY KWADRAT)
OSOBA FIZYCZNA
OSOBA PRAW NA
JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA NIEPOSIADAJĄCA OSOBOW OŚCI PRAW NEJ
NAZW A PEŁNA / IMIĘ I NAZW ISKO

Data urodzenia*

Imię ojca*

……………………………………………

Imię matki*

……………………………………………

…………………………...…………………

Zw iązek małżeński*
Tak

Tak, ale ustalono odrebność majątkową

Nie

E. ADRES NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE
ULICA / OS.
……………………………………………

NR BUDYNKU

NUMER PARCELI GRUNTOW EJ*

……………………………………………

…………………………...…………………

F. ADRES SIEDZIBY / ADRES ZAMIESZKANIA NA STAŁE
KRAJ

W OJEW ÓDZTW O

POW IAT

GMINA

ULICA / OS.

NR BUDYNKU

MIEJSCOW OŚĆ

KOD POCZTOW Y

POCZT A

NUMER TELEFONU KONTAKT OW EGO*

POCZTA ELEKTRONICZNA (E-MAIL)*

G. ADRES DO KORESPONDENCJI (wypełnić jesli inny niż w sekcji F)
KRAJ

W OJEW ÓDZTW O

POW IAT

GMINA

ULICA / OS.

NR BUDYNKU

MIEJSCOW OŚĆ

KOD POCZTOW Y

POCZT A

NUMER TELEFONU KONTAKT OW EGO*

POCZTA ELEKTRONICZNA (E-MAIL)*

DŚ/2017
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H. DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA PROWADZONA NA NIERUCHOMOŚCI
(ZAZNACZYĆ WŁAŚCIWY KWADRAT)
TAK
NIE
Osoby prowadzące działalność gospodarczą muszą zawrzeć dodatkową, odrębną umowę na wywóz odpadów komunalnych powstających w wyniku prowadzenia tej
działalności z firmą posiadającą wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.

I. LICZBA MIESZKAŃCÓW ZAMIESZKUJĄCYCH NIERUCHOMOŚĆ WSKAZANĄ W SEKCJI E
I.1.
NIERUCHOMOŚĆ, W KTÓREJ NIE ZAMIESZKUJĄ MIESZKAŃCY
Zwolenienie w części z opłaty

I.2.

NIERUCHOMOŚĆ, W KTÓREJ ZAMIESZKUJĄ MIESZKAŃCY STALE

Brak zwolenienia z opłaty
Ilość osób dorosłych + maksymalnie dwie osoby niepełnoletnie

………..

Zwalnia się w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, w części
dotyczącej gospodarstw domowych, w których dochód nie przekracza
kwoty uprawniającej do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej., o
której mowa w art. 8 ust. 1 lub 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy
społecznej (tekt jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 930 z póżn. zm.), w ten
sposób, że w łaściciel nieruchomości w nosi częściow ą opłatę za
trzecią i kolejne osoby niepełnoletnie zamieszkujące nieruchomość w
w ysokości 1 PLN za każdą z tych osób

Ilość osób objętych
częściowym zwolnieniem
z opłaty, czyli trzecia i
każda kolejna osoba
niepełnoletnia

…………………….

I.3.
NIERUCHOMOŚĆ, W KTÓREJ ZAMIESZKUJĄ MIESZKAŃCY OKRESOW O
MIESIĄC

MIESIĄC

Liczba osób objętych podstawową opłatą

styczeń

lipiec
……………………

luty

……………………

sierpień
……………………

marzec

luty

wrzesień

kwiecień
maj
……………………

kwiecień

październik

maj

grudzień

……………………..

listopad
………………………

czerwiec
…………………….

……………………..

………………………

…………………….

……………………

……………………..

wrzesień
……………………….

……………………

listopad

czerwiec

sierpień

marzec

październik

……………………..

……………………….

…………………….

……………………

lipiec
………………………

……………………

……………………

Liczba osób objętych zwolnieniem z części opłaty

styczeń

……………………..

grudzień
……………………….

………………………

J. RODZAJ ODBIERANYCH ODPADÓW (odpowiednie zaznaczyć znakiem x, należy wybrać jedną możliwość)
(ZAZNACZYĆ WŁAŚCIWY KWADRAT)
Odpady segregow ane (papier, metal, tw orzyw o sztuczne, szkło, odpady komunalne ulegające biodegradacji, pozostałe odpady zmieszane)
- stawka opłaty wynosi 10 PLN od jednego mieszkańca miesięcznie
- stawka opłaty obniżonej wynosi 1 PLN od każdej trzeciej i kolejnej osoby niepełnoletniej
Zmieszane odpady kom unalne (odpady komunalne nie poddane segregacji)
- stawka opłaty wynosi 20 PLN od jednego mieszkańca miesięcznie

K. WYSOKOŚĆ MIESIĘCZNA OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
K.1. Dotyczy sekcji I.2.
..........

zł

Powyższą stawkę opłaty wylicza się mnożąc zadeklarowaną w sekcji J. stawkę jednostkową opłaty przez liczbę osób zadeklarowaną w
sekcji I.2. wspólnie zamieszkujących nieruchomość zadeklarowaną w sekcji E (uwzględniając częściowe zwolnienie z opłaty), czyli
iloczyn właściwej stawki i ilości osób, której stawka dotyczy
(sekcja J deklaracji) x liczba osób zamieszkujących (I.2.) = opłata
np. 4 osoby (w tym dwie osoby dorosłe + dwie osoby niepełnoletnie) x 10 PLN + 1 osoba niepełnoletnia x 1 PLN = 41 PLN dla 5 osób wspólnie zamieszkujących nieruchomość,
przy trzech osobach niepełnoletnich
np. 5 osób (w tym trzy osoby dorosłe + dwie osoby niepełnoletnie) x 10 PLN = 50 PLN dla 5 osób wspólnie zamieszkujących nieruchomość

K.2. Dotyczy sekcji I.3.
MIESIĄC
styczeń
luty
marzec
kwiecień
maj
czerwiec

OPŁATA
PODSTAWOWA

…………………..zł

…………………..zł

…………………..zł

…………………..zł

…………………..zł

…………………..zł

MIESIĄC
lipiec
sierpień
wrzesień
październik
listopad
grudzień

OPŁATA PODSTAWOWA

……………………
zł

……………………
zł

……………………
zł

……………………
zł

……………………
zł

……………………
zł

MIESIĄC
styczeń
luty
marzec
kwiecień
maj
czerwiec

OPŁATA CZĘŚCIOWA

…………………..zł

…………………..zł

…………………..zł

…………………..zł

…………………..zł

…………………..zł

MIESIĄC
lipiec
sierpień
wrzesień

OPŁATA CZĘŚCIOWA

……………………
zł

……………………
zł

……………………
zł

październik

……………………
zł

listopad
grudzień

……………………
zł

……………………
zł

Powyższą stawkę opłaty wylicza się mnożąc zadeklarowaną w sekcji J. stawkę jednostkową opłaty przez liczbę osób zadeklarowaną w
sekcji I.3. wspólnie zamieszkujących nieruchomość zadeklarowaną w sekcji E w danym miesiącu, czyli iloczyn właściwej stawki i ilości
osób, której stawka dotyczy
(sekcja J deklaracji) x liczba osób zamieszkujących w danym miesiącu (I.3.) = opłata
np. 4 osoby (w tym dwie osoby dorosłe + dwie osoby niepełnoletnie) x 10 PLN + 1 osoba niepełnoletnia x 1 PLN = 41 PLN dla 5 osób wspólnie zamieszkujących nieruchomość
np. 5 osób (w tym trzy osoby dorosłe + dwie osoby niepełnoletnie) x 10 PLN = 50 PLN dla 5 osób wspólnie zamieszkujących nieruchomość

UWAGA: Miesięczna opłata to suma sekcji K1. i K.2.
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L. PRZYBLIŻONA ILOŚĆ ODPADÓW BIODEGRADOWALNYCH (ŻYWNOŚĆ, TRAWA, LIŚCIE) POWSTAJĄCYCH
PRZECIĘTNIE NA MIESIĄC W GOSPODARSTWIE I ZAGOSPODAROWANYCH NA WŁASNE POTRZEBY
(np. jako karma dla zwierząt czy przeznaczona na kompost):
(ZAZNACZYĆ WŁAŚCIWY KWADRAT)
brak
do 20 kilogramów
powyżej 20 do 30 kilogramów
powyżej 30 kilogramów

M. OŚWIADCZENIE I PODPISY SKŁADAJĄCYCH / OSOBY REPREZENTUJACEJ
Oświadczam, że dane zawarte w niniejszej deklaracji są zgodne ze stanem prawnym i faktycznym.
Potwierdzam, że znane są mi przepisy ustawy z dnia 10 września 1999 r. Kodeks karny skarbowy
(t.j. Dz. U. z 2013 poz.186 z późn. zm.), w szczególności określone w art. 56 ustawy, o odpowiedzialności
za podanie danych niezgodnych z rzeczywistością.
Przyjmuję do wiadomości, że niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego , zgodnie z przepisami
ustawy dania 17 czerwca 1966r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (t.j. Dz. U. z 2016r., poz. 599 z późn. zm.).

Pieczęć *

Imię i Nazw isko / Imiona i Nazw iska

……………………………………………
Data w ypełnienia ( dzień-miesiąc- rok)

……………………………………………
Podpisy składających deklarację
……………………………………………

Dane kontaktowe osoby sporządzającej deklarację *
Imię *

Numer telefonu kontaktow ego*

Nazw isko *

* info rm acje fa kulta tyw ne

OBJAŚNIENIA
1) Wypełniając deklarację należy pamiętać o prawidłowym wskazaniu identyfikatora, którym obecnie jest numer:
• PESEL – w przypadku podatników będących osobami fizycznymi objętymi rejestrem PESEL nieprowadzących działalności gospodarczej lub niebędących
zarejestrowanymi podatnikami podatku od towarów i usług;
• NIP – w przypadku pozostałych podmiotów podlegających obowiązkowi ewidencyjnemu.
2) Właścicieli nieruchomości, na których powstają odpady komunalne, podzielono na 3 grupy:
a) NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓRYCH NIE ZAMIESZKUJĄ MIESZKAŃCY
b) NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓRYCH ZAMIESZKUJĄ MIESZKAŃCY STALE
c) NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓRYCH ZAMIESZKUJĄ MIESZKAŃCY OKRESOW O
punkt a) Właściciele tych nieruchomości wypełniają deklarację w częściach: B, C, D, E, F, G, H, I.1, M
punkt b) Właściciele tych nieruchomości wypełniają deklarację w częściach: B, C, D, E, F, G, H, I.2, J, K.1, L i M
punkt c) Właściciele tych nieruchomości wypełniają deklarację w częściach: B, C, D, E, F, G, H, I.3, J, K.2, L i M
3) Miesięczne stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi reguluje odrębna Uchwała.
4) Składający deklarację zobowiązany jest dołączyć dokumenty potwierdzające dane w niej zawarte. Załącznikami do deklaracji,
w szczególności są:
- oświadczenia właściciela nieruchomości wskazujące uczące się dzieci pozostające poza miejscem zamieszkania oraz zaświadczenie ze szkoły lub placówki
oświatowej / uczelni;
- oświadczenia właściciela nieruchomości wskazujące osoby pozostające poza granicami kraju oraz potwierdzenie zgłoszenia organowi podatkowemu
ustanowienia pełnomocnika do spraw doręczeń lub innego równoważnego dokumentu;
- oświadczenia właściciela nieruchomości wskazujące osoby zamieszkałe poza granicami Gminy Wisła oraz kopia deklaracji z tej gminy bądź stosowne
zaświadczenie Urzędu tej gminy;
- oświadczenie właściciela nieruchomości wskazujące osoby zamieszkałe na terenie Gminy Wisła pod innym adresem niż adres zameldowania;
- pełnomocnictwo wraz z uiszczoną opłatą w przypadku reprezentowania właściciela nieruchomości przez pełnomocnika.
5) Właściciel nieruchomości zobowiązany jest załączyć do pierwszej deklaracji kopie umowy na odbieranie odpadów komunalnych, jeżeli w dniu 1 stycznia 2012 roku posiadał taką umowę.

ADNOTACJE ORGANU PODATKOWEGO
Uw agi organu podatkow ego

Identyfikator przyjmującego formularz

Data i podpis przyjmującego formularz
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……………………………………………….
Nazwa pełna / Imię i Nazwisko

………………, dnia ………………..

………..……………………………………..
Adres nieruchomości
………..……………………………………..

UZASADNIENIE DO KOREKTY DEKLARACJI

Z powodu ……………….………………………………………………………………………………………………………….
…………………….……..……….……...……………………………………………………………………………………………………
…………………….……..……….……...……………………………………………………………………………………………………
…………………….……..……….……...……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Zmiana nastąpiła dnia …………..…..……..…………………………………………………………………………………….
Proszę o korektę uwzględniającą powyższe zmiany.

………..……………………………………..
Podpis osoby składającej korektę

DŚ/2017
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