DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO
Kraków, dnia 20 sierpnia 2015 r.

Elektronicznie podpisany przez:
Monika Majsak-Białczyk; MUW

Poz. 4942

Data: 2015-08-20 13:57:34

UCHWAŁA NR IX/48/2015
RADY GMINY PCIM
z dnia 12 sierpnia 2015 roku
w sprawie określenia wzorów formularzy do podatku od nieruchomości,
podatku rolnego i podatku leśnego
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.8 i art. 40 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
(Dz.U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.), art. 6 ust. 13 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach
lokalnych (Dz.U. z 2014 r. poz. 849 ze zm.) oraz art. 6a ust. 11 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r.
rolnym (Dz.U. z 2013 r. poz. 1381 ze zm.) oraz art. 6 ust. 9 ustawy z dnia 30 października 2002 r.
leśnym (Dz.U. z 2013 r. poz. 465 ze zm.) - Rada Gminy Pcim uchwala, co następuje:

gminnym
i opłatach
o podatku
o podatku

§ 1. 1) Ustala się wzór formularza: „Informacja o nieruchomościach, obiektach budowlanych, gruntach
i lasach” - dla osób fizycznych zgodnie z załącznikiem Nr 1 do Uchwały.
2) Ustala się wzór formularza: „Deklaracja na podatek od nieruchomości” zgodnie z załącznikiem Nr 2 do
Uchwały.
3) Ustala się wzór formularza: „Deklaracja na podatek od nieruchomości” dla podatników korzystających ze
zwolnień na mocy ustawy o podatkach i opłatach lokalnych zgodnie z załącznikiem Nr 3 do Uchwały.
4) Ustala się wzór formularza: „Deklaracja na podatek od nieruchomości” dla podatników korzystających ze
zwolnień na mocy Uchwały Rady Gminy Pcim w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości zgodnie
z załącznikiem Nr 4 do Uchwały.
5) Ustala się wzór formularza: „Deklaracja na podatek rolny” zgodnie z załącznikiem Nr 5 do Uchwały.
6) Ustala się wzór formularza: „Deklaracja na podatek leśny” zgodnie z załącznikiem Nr 6 do Uchwały.
§ 2. Traci moc uchwała Nr XXXIX/254/2013 Rady Gminy Pcim z dnia 8 listopada 2013 r. w sprawie:
określenia wzorów formularzy do podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego (Dz.Urz. Woj.
Mał. poz. 6838).
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pcim.
§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Małopolskiego.
Przewodniczący Rady Gminy Pcim
Stanisław Bzowski
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Załącznik Nr 1

...........................................
Nazwa i adres organu podatkowego

Informacja o nieruchomościach (budynkach, budowlach, gruntach i lasach) osób fizycznych
Adres nieruchomości: ..........................................................
Nr hipoteczny-KW ......................................... Nazwa sądu.....................................................................
Identyfikatory działek ewidencyjnych ......................................................................................................
Data rozpoczęcia użytkowania (budynki i budowle nowo wybudowane) ................................................

Właściciel-(współwłaściciele)-użytkownik- posiadacz-inne
właściwe wpisać: ........................................

Dane podatnika:

Lp

Nazwisko i imię /imiona/

Adres zamieszkania

PESEL /w
przypadku braku
wpisać datę
urodzenia
i imiona
rodziców/

Identyfikator
*

REGON
*

1
2
3

* NIP i REGON obowiązuje prowadzących działalność gospodarczą

nr telefonu ……….…………

Pełnomocnik
(należy przedłożyć aktualne pełnomocnictwo)
Nazwisko i imię .......................................................................... Adres .........................................................
Dane dotyczące przedmiotów opodatkowania:
Wyszczególnienie
1. Budynki mieszkalne lub ich części /lokale mieszkalne, garaże podziemne, piwnice, sutereny
i poddasza użytkowe/
a) pomieszczenia o wysokości 1,40-2,20m

pow..............m²

b) pomieszczenia o wysokości powyżej 2,20m

pow.............m²

2. Budynki lub ich części związane z działalnością gospodarczą oraz budynki mieszkalne lub ich części
zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej
Rodzaj wykonywanej działalności
i data rozpoczęcia

w budynkach mieszkalnych
powierzchnia w m²

w innych budynkach /wolnostojące/
powierzchnia w m²

3. Budynki lub ich części zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie
obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym

pow............m²
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4. Budynki lub ich części zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie
udzielania świadczeń zdrowotnych

pow............m²

5. Budynki letniskowe
- pomieszczenia o wysokości 1,40-2,20m

pow............m²

- pomieszczenia o wysokości powyżej 2,20m

pow........... m²

6. Pozostałe budynki lub ich części, w tym zajęte na prowadzenie odpłatnej statutowej
działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego,

pow........... m2

w tym:
a) budynki gospodarcze nie związane z produkcją rolną, leśną, rybacką
nie położone na gruntach gospodarstw rolnych ( stodoły, obory, szopy i inne )
b) garaże wolnostojące i inne

pow.............m²

pow............m²

7. Budowle lub ich części związane z prowadzeniem działalności gospodarczej

wartość....................zł

8. Grunty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na
sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków

pow...........m²

9. Grunty pod jeziorami, zajęte na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych

pow ..........ha

10. Grunty pozostałe, w tym zajęte na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności
pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego

pow............m²

11. Grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne, z wyjątkiem
gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza
ogółem pow..............ha fiz.
Grunty orne I pow .............. ha
II
pow .............. ha
IIIa
pow .............. ha
IIIb
pow .............. ha
IVa
pow .............. ha
IVb
pow .............. ha
V
pow .............. ha
VI
pow .............. ha
VIz
pow ...............ha
Sady (oznacz klasę użytku rolnego)
..... pow .............. ha
..... pow .............. ha
......pow .............. ha
..... pow .............. ha
..... pow .............. ha

Grunty rolne I pow .............. ha
zabudowane II pow .............. ha
IIIa
pow .............. ha
III
pow .............. ha
IIIb
pow .............. ha
IVa
pow .............. ha
IV
pow .............. ha
IVb
pow .............. ha
V
pow .............. ha
VI
pow .............. ha
VIz
pow ..............ha

Użytki zielone I pow .............. ha
II
pow .............. ha
III
pow .............. ha
IV
pow .............. ha
V
pow .............. ha
VI
pow .............. ha
VIz
pow ..............ha

Grunty pod stawami:
a) zarybione łososiem, trocią,
głowacicą, palią i pstrągiem pow .................. ha
b) zarybione innymi gatunkami
ryb niż w poz. a)
pow ..................ha
c) grunty pod stawami
niezarybionymi
pow .................. ha
Rowy
pow ................... ha
Grunty zadrzewione i zakrzewione położone na UR
I
pow .............. ha
II
pow .............. ha
IIIa
pow .............. ha
III
pow .............. ha
IIIb
pow .............. ha
IVa
pow .............. ha
IV
pow ….......... ha
V
pow .............. ha
VI
pow .............. ha
VIz
pow ...............ha

12. Budynki gospodarcze związane z produkcją rolną, leśną, rybacką położone
na gruntach gospodarstw rolnych (stodoły, obory, szopy i inne)
13. Nieużytki
Drogi

pow .......... m2

pow ........... m2

pow ............m2
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14. Grunty lasów ochronnych oraz lasów wchodzących w skład rezerwatów
przyrody i parków narodowych

pow….........ha

15. Pozostałe grunty leśne sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako lasy
a) las z drzewostanem w wieku powyżej 40 lat

pow.............ha

b) las z drzewostanem w wieku do 40 lat

pow.............ha

Pouczenie:
Zgodnie z art. 200 § 1, w związku z art. 123 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja
podatkowa (Dz.U. z 2015 r. poz. 613 ze zm.) podatnikowi przysługuje prawo do wypowiedzenia się
w sprawie zebranego materiału dowodowego w terminie 7 dni od dnia otrzymania wypełnionego druku
informacji przez organ podatkowy.
W przypadku nie skorzystania z przysługującego prawa, w oparciu o przedłożone informacje zostanie
wydana decyzja ustalająca zobowiązanie podatkowe.
Pcim, dnia........................................
........................................
Podpis składającego zeznanie
Przewodniczący Rady Gminy Pcim
Stanisław Bzowski
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Załącznik Nr 2
Wypełnia podatnik
Pieczęć nagłówkowa podatnika
NIP .....................................
REGON. .............................

Nr Księgi Wieczystej ................... Nazwa sądu....................................
Identyfikatory działek ewidencyjnych ..................................................
Rodzaj własności ........................................................... (wpisz właściwy)
DEKLARACJA

na podatek od nieruchomości na rok .................
deklaracja roczna, korekta deklaracji rocznej (podkreśl właściwą)
Wypełniają osoby prawne, spółki i jednostki nie posiadające
osobowości prawnej, osoby fizyczne
Stawka
kwota podatku
Podstawa opodatkowania
(bez zaokrągleń)
podatku zł

Dane dotyczące przedmiotów opodatkowania
niepodlegających zwolnieniu
Wyszczególnienie
Od powierzchni gruntów związanych z prowadzeniem działalności
gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji
gruntów i budynków

Powierzchnia
...................... m2

Od powierzchni gruntów pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne
retencyjne lub elektrowni wodnych powierzchnia w ha
Od powierzchni gruntów pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie
odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje
pożytku publicznego
Od powierzchni budynków mieszkalnych lub ich części

Powierzchnia w 10000 m2
(1ha) ..................... m2

Od powierzchni budynków lub ich części związanych z działalnością
gospodarczą oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych
na prowadzenie działalności gospodarczej
Od powierzchni budynków lub ich części zajętych na prowadzenie
działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym
materiałem siewnym
Od powierzchni budynków lub ich części związanych z udzielaniem
świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności
leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń
Od budynków letniskowych
Od powierzchni pozostałych budynków lub ich części, w tym zajętych
na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego
przez organizacje pożytku publicznego
Od wartości budowli lub ich części związanych z prowadzeniem
działalności gospodarczej – wartość budowli określona na podstawie
art. 4 ust. 1 pkt. 3 i ust. 3-7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych

Powierzchnia
...................... m2
Powierzchnia
...................... m2
Powierzchnia
...................... m2
Powierzchnia
...................... m2
Powierzchnia
...................... m2
Powierzchnia
...................... m2
Powierzchnia
...................... m2
Wartość
...................... zł

2%

ŁĄCZNA KWOTA PODATKU
( w pełnych złotych )
Oświadczam, że podane przeze mnie dane są zgodne z prawdą.
Niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego na podstawie art. 2 § 1 w
związku z art. 3a ustawy z dnia 17.06 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji
(Dz. U. z 2014 r. poz. 1619 ze zm.).
..................................................
........................................

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

(nazwisko i imię osoby odpowiedzialnej

kierownik jednostki

za prawidłowe obliczenie podatku, nr telefonu)

podpis księgowego
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Wypełnia Urząd
1. W wyniku kontroli wstępnej przypada:
Do przypisu zł

Do odpisu zł

2. Wprowadzono poprawki:
- przypisy objęto decyzją Nr .......................................... z dnia ........................................
- odpisy-zawiadomiono pismem Nr ............................... z dnia ........................................
..................................................
data

.................................................
(podpis sprawdzającego)

3. Adnotacje księgowości

- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Pouczenie:
Osoby prawne oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej są zobowiązane:
1. Składać, w terminie do dnia 31 stycznia, organowi podatkowemu właściwemu ze względu na miejsce
położenia przedmiotów opodatkowania deklaracje na podatek od nieruchomości na dany rok podatkowy
sporządzone na formularzu według ustalonego wzoru, a jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tym dniu w terminie 14 dni od dnia wystąpienia okoliczności uzasadniającej powstanie tego obowiązku, w razie
zaistnienia zmian, skorygować odpowiednio deklaracje w terminie 14 dni od dnia zaistnienia tych zmian wraz
z pisemnym uzasadnieniem przyczyn korekty (art. 81 Ordynacji podatkowej - Dz. U. z 2015 r.poz. 613 ze zm.).
2. Wpłacać obliczony w deklaracji podatek od nieruchomości - bez wezwania - na rachunek właściwej
gminy w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego, w terminie do dnia 15 każdego
miesiąca, a za styczeń do dnia 31 stycznia danego roku podatkowego na konto: KBS O/Pcim
Nr 13859100070230000000420001
3. Organem podatkowym w sprawach podatku od nieruchomości położonych na terenie Gminy Pcim jest
Wójt Gminy Pcim tel. (12) 274 80 50.
Przewodniczący Rady Gminy Pcim
Stanisław Bzowski
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Załącznik Nr 3
Wypełnia podatnik
Pieczęć nagłówkowa podatnika
NIP ....................................
Nr Księgi Wieczystej ................... Nazwa sądu .....................................
REGON..............................
Identyfikatory działek ewidencyjnych ...................................................
Rodzaj własności: ........................................................... (wpisz właściwy)
DEKLARACJA
na podatek od nieruchomości na rok ...................
dla podatników korzystających ze zwolnień na mocy ustawy o podatkach i opłatach lokalnych
deklaracja roczna, korekta deklaracji rocznej ( podkreśl właściwą )
Podać przepis prawa – z jakiego tytułu występuje zwolnienie
Wyszczególnienie
Od powierzchni gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu
na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków
Od powierzchni gruntów pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni
wodnych powierzchnia w ha

Wypełniają osoby prawne, spółki i jednostki nie posiadające osobowości
prawnej, osoby fizyczne
Stawka podatku
Kwota podatku (bez
Podstawa opodatkowania
zł
zaokrągleń)
Powierzchnia
2
......................... m
Powierzchnia w 10000m2 (1
ha)
....................... m2

Od powierzchni gruntów pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej
działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego
Od powierzchni budynków mieszkalnych lub ich części

Powierzchnia
...................... m2
Powierzchnia
...................... m2

Od powierzchni budynków lub ich części związanych z działalnością gospodarczą oraz od
budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej
Od powierzchni budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej
w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym
Od powierzchni budynków lub ich części związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych
w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych
świadczeń

Powierzchnia
...................... m2
Powierzchnia
...................... m2
Powierzchnia
...................... m2

Od budynków letniskowych

Powierzchnia
...................... m2

Od powierzchni pozostałych budynków lub ich części, w tym zajętych na prowadzenie
odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego
Od wartości budowli lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej –
wartość budowli określona na podstawie art. 4 ust. 1 pkt. 3 i ust. 3-7 ustawy o podatkach
i opłatach lokalnych

Powierzchnia
...................... m2
Wartość
.......................... zł

2%

ŁĄCZNA KWOTA PODATKU
( w pełnych złotych )

Podstawa prawna zwolnienia:
..........................................................................................................................................................................
.
.................................................
........................................
(nazwisko i imię osoby odpowiedzialnej

.......................................
kierownik jednostki

za prawidłowe obliczenie podatku, nr telefonu)

podpis księgowego
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Wypełnia Urząd
1. W wyniku kontroli wstępnej przypada:
Do przypisu zł

Do odpisu zł

2. Wprowadzono poprawki:
- przypisy objęto decyzją Nr .......................................... z dnia ........................................
- odpisy-zawiadomiono pismem Nr ............................... z dnia ........................................
..................................................
data

.................................................
(podpis sprawdzającego)

3. Adnotacje księgowości

- --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pouczenie:
Osoby prawne oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej są zobowiązane:
1. Składać, w terminie do dnia 31 stycznia, organowi podatkowemu właściwemu ze względu na miejsce
położenia przedmiotów opodatkowania deklaracje na podatek od nieruchomości na dany rok podatkowy
sporządzone na formularzu według ustalonego wzoru, a jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tym dniu w terminie 14 dni od dnia wystąpienia okoliczności uzasadniającej powstanie tego obowiązku, w razie
zaistnienia zmian, skorygować odpowiednio deklaracje w terminie 14 dni od dnia zaistnienia tych zmian wraz
z pisemnym uzasadnieniem przyczyn korekty (art. 81 Ordynacji podatkowej - Dz.U. z 2015 r. poz. 613 ze zm.).
2. Wpłacać obliczony w deklaracji podatek od nieruchomości - bez wezwania - na rachunek właściwej
gminy w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego, w terminie do dnia 15 każdego
miesiąca, a za styczeń do dnia 31 stycznia danego roku podatkowego na konto:
KBS O/Pcim Nr 13859100070230000000420001
3. Organem podatkowym w sprawach podatku od nieruchomości położonych na terenie Gminy Pcim jest
Wójt Gminy Pcim tel. (12) 274 80 50.
Przewodniczący Rady Gminy Pcim
Stanisław Bzowski
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Załącznik Nr 4
Wypełnia podatnik
Pieczęć nagłówkowa podatnika
NIP ....................................
REGON..............................

Nr Księgi Wieczystej ................... Nazwa sądu ...................................
Identyfikatory
działek
ewidencyjnych
................................................
Rodzaj własności:............................................................ ( wpisz właściwy)

DEKLARACJA
na podatek od nieruchomości na rok ....................
dla podatników korzystających ze zwolnień na mocy uchwały Rady Gminy Pcim w sprawie zwolnień
od podatku od nieruchomości
deklaracja roczna, korekta deklaracji rocznej (podkreśl właściwą)
Dane o zwolnieniach podatkowych w podatku od nieruchomości
Wyszczególnienie
Od powierzchni gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez
względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków
Od powierzchni gruntów pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub
elektrowni wodnych powierzchnia w ha
Od powierzchni gruntów pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej
statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego
Od powierzchni budynków mieszkalnych lub ich części
Od powierzchni budynków lub ich części związanych z działalnością gospodarczą
oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności
gospodarczej
Od powierzchni budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalności
gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym
Od powierzchni budynków lub ich części związanych z udzielaniem świadczeń
zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez
podmioty udzielające tych świadczeń
Od budynków letniskowych
Od powierzchni pozostałych budynków lub ich części, w tym zajętych na prowadzenie
odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku
publicznego
Od wartości budowli lub ich części związanych z prowadzeniem działalności
gospodarczej – wartość budowli określona na podstawie art. 4 ust. 1 pkt. 3 i ust. 3-7
ustawy o podatkach i opłatach lokalnych

Wypełniają osoby prawne, spółki i jednostki nie posiadające
osobowości prawnej, osoby fizyczne
Kwota podatku
Podstawa
Stawka
(bez zaokrągleń)
opodatkowania
podatku zł
Powierzchnia
......................... m2
Powierzchnia
w 10000 m2 (1 ha)
......................... m2

Powierzchnia
....................... m2
Powierzchnia
....................... m2
Powierzchnia
....................... m2
Powierzchnia
....................... m2
Powierzchnia
....................... m2
Powierzchnia
...................... m2
Powierzchnia
....................... m2
Wartość
.......................... zł

2%

ŁĄCZNA KWOTA PODATKU
( w pełnych złotych )

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

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

(nazwisko i imię osoby odpowiedzialnej

kierownik jednostki

za prawidłowe obliczenie podatku, nr telefonu)

podpis księgowego
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Wypełnia Urząd
1. W wyniku kontroli wstępnej przypada:
Do przypisu zł

Do odpisu zł

2. Wprowadzono poprawki:
- przypisy objęto decyzją Nr .......................................... z dnia ........................................
- odpisy-zawiadomiono pismem Nr ............................... z dnia ........................................
..................................................
data

.................................................
(podpis sprawdzającego)

3. Adnotacje księgowości

- --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pouczenie:
Osoby prawne oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej są zobowiązane:
1. Składać, w terminie do dnia 31 stycznia, organowi podatkowemu właściwemu ze względu na miejsce
położenia przedmiotów opodatkowania deklaracje na podatek od nieruchomości na dany rok podatkowy
sporządzone na formularzu według ustalonego wzoru, a jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tym dniu w terminie 14 dni od dnia wystąpienia okoliczności uzasadniającej powstanie tego obowiązku, w razie
zaistnienia zmian, skorygować odpowiednio deklaracje w terminie 14 dni od dnia zaistnienia tych zmian wraz
z pisemnym uzasadnieniem przyczyn korekty (art. 81 Ordynacji podatkowej - Dz. U. z 2015 r.poz. 613 ze zm.).
2. Wpłacać obliczony w deklaracji podatek od nieruchomości - bez wezwania - na rachunek właściwej
gminy w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego, w terminie do dnia
15 każdego miesiąca, a za styczeń do dnia 31 stycznia danego roku podatkowego na konto:
KBS O/Pcim Nr 13859100070230000000420001
2. Organem podatkowym w sprawach podatku od nieruchomości położonych na terenie Gminy Pcim
jest Wójt Gminy Pcim tel. (12) 274 80 50.
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Wyszczególnienie wszystkich nieruchomości ujętych w deklaracji w sprawie podatku od
nieruchomości na rok ....................
Nr działki
Charakter władania

Powierzchnia użytkowa gruntu *

Powierzchnia użytkowa
poszczególnych budynków **

* należy wyszczególnić powierzchnię każdej działki
** należy wyszczególnić powierzchnię użytkową każdego z budynków

Adres nieruchomości
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Wyszczególnienie wszystkich budowli ujętych w deklaracji w sprawie podatku od
nieruchomości na rok ....................
Budowle

Wartość budowli

Adres nieruchomości
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Zwolnienia ustawowe w podatku od nieruchomości
Dane dotyczące zwolnień podatkowych wynikających z ustawy lub uchwały Rady
Gminy
Tytuł prawny zwolnienia
Art. 7 ust. 1 pkt. 1 – budowle wchodzące w skład infrastruktury kolejowej w rozumieniu przepisów
o transporcie kolejowym oraz zajęte pod nie grunty, jeżeli :
a) zarządca infrastruktury jest obowiązany do jej udostępniania licencjonowanym przewoźnikom kolejowym
lub
b) są przeznaczone wyłącznie do przewozu osób, wykonywanego przez przewoźnika kolejowego, który
równocześnie zarządza tą infrastrukturą bez udostępniania jej innym przewoźnikom, lub
c) tworzą linie kolejowe o szerokości torów większej niż 1435 mm;
Art. 7 ust. 1 pkt. 1a – grunty, budynki i budowle pozostałe po likwidacji linii kolejowych lub ich odcinków –
do czasu przeniesienia ich własności lub prawa użytkowania wieczystego – nie dłużej jednak niż przez 3 lata
od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym stała się ostateczna decyzja lub weszło
w życie rozporządzenie, wyrażające zgodę na likwidacje linii lub ich odcinków, wydane w trybie
przewidzianym w przepisach o transporcie kolejowym - z wyjątkiem zajętych na działalność inną niż
działalność, o której mowa w przepisach o transporcie kolejowym;
Art.7 ust.1 pkt. 2 – budowle infrastruktury portowej, budowle infrastruktury zapewniającej dostęp do portów
i przystani morskich oraz zajęte pod nie grunty
Art.7 ust. 1 pkt. 2a – grunty, które znajdują się w posiadaniu podmiotu zarządzającego portem lub przystanią
morską, pozyskane na potrzeby rozwoju portu lub przystani morskiej, zajęte na działalność określoną
w statucie tego podmiotu, położone w granicach portów i przystani morskich – od pierwszego dnia miesiąca
następującego po miesiącu, w którym podmiot ten wszedł w ich posiadanie - nie dłużej niż przez okres 5 lat,
z wyjątkiem gruntów zajętych przez podmiot inny niż podmiot zarządzający portem lub przystanią morską
Art. 7 ust. 1 pkt. 3 – budynki, budowle i zajęte pod nie grunty na obszarze części lotniczych lotnisk użytku
publicznego
Art. 7 ust.1 pkt. 4 – budynki gospodarcze lub ich części:
a) służące działalności leśnej lub rybackiej,
b) położone na gruntach gospodarstw rolnych, służące wyłącznie działalności rolniczej,
c) zajęte na prowadzenie działów specjalnych produkcji rolnej
Art. 7 ust.1 pkt. 5 – nieruchomości lub ich części zajęte na potrzeby prowadzenia przez stowarzyszenia
statutowej działalności wśród dzieci i młodzieży w zakresie oświaty, wychowania, nauki i techniki, kultury
fizycznej i sportu, z wyjątkiem wykorzystywanych do prowadzenia działalności gospodarczej, oraz grunty
zajęte trwale na obozowiska i bazy wypoczynkowe dzieci i młodzieży
Art. 7 ust. 1 pkt. 6 – grunty i budynki wpisane indywidualnie do rejestru zabytków, pod warunkiem ich
utrzymania i konserwacji zgodnie z przepisami o ochronie zabytków, z wyjątkiem części zajętych na
prowadzenie działalności gospodarczej
Art. 7 ust. 1 pkt. 7 – grunty i budynki we władaniu muzeów rejestrowanych
Art. 7 ust. 1 pkt. 8 – grunty położone na obszarach objętych ochroną ścisłą, czynną lub krajobrazową,
a także budynki i budowle trwale związane z gruntem, służące bezpośrednio osiąganiu celów z zakresu
ochrony przyrody- w parkach narodowych oraz w rezerwatach przyrody
Art. 7 ust. 1 pkt. 8a – będące własnością Skarbu Państwa: grunty pokryte wodami jezior o ciągłym dopływie
lub odpływie wód powierzchniowych oraz grunty zajęte pod sztuczne zbiorniki wodne
Art. 7 ust. 1 pkt. 9 - budowle wałów ochronnych, grunty pod wałami ochronnymi i położone
w międzywalach z wyjątkiem zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej przez inne podmioty niż
spółki wodne, ich związki oraz związki wałowe
Art. 7 ust. 1 pkt. 10 - grunty stanowiące nieużytki, użytki ekologiczne, grunty zadrzewione i zakrzewione,
z wyjątkiem zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej
Art. 7 ust. 1 pkt. 11 – grunty stanowiące działki przyzagrodowe członków rolniczych spółdzielni
produkcyjnych, którzy spełniają jeden z warunków:
a) osiągnęli wiek emerytalny,
b) są inwalidami zaliczonymi do I albo II grupy,
c) są niepełnosprawnymi o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności,
d) są osobami całkowicie niezdolnymi do pracy w gospodarstwie rolnym albo niezdolnymi do samodzielnej
egzystencji
Art. 7 ust. 1 pkt. 12 – położone na terenie rodzinnego ogrodu działkowego: grunty, altany działkowe
i obiekty gospodarcze o powierzchni zabudowy do 35 m2 oraz budynki stanowiące infrastrukturę ogrodową,
w rozumieniu ustawy z dnia 13 grudnia 2013 r. o rodzinnych ogrodach działkowych (Dz. U. z 2014 r. poz.
40), z wyjątkiem zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej

Powierzchnia
zwolniona
z opodatkowania
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Tytuł prawny zwolnienia
Art. 7 ust. 1 pkt. 13 – budynki i budowle zajęte przez grupę producentów rolnych wpisaną do rejestru tych
grup, wykorzystywane wyłącznie na prowadzenie działalności w zakresie sprzedaży produktów lub grup
produktów wytworzonych w gospodarstwach członków grupy lub w zakresie określonym
w art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 15 września 2000 r. o grupach producentów rolnych i ich związkach oraz
o zmianie innych ustaw (Dz. U. Nr 88, poz. 983, z późn. zm.) zgodnie z jej aktem założycielskim
Art. 7 ust. 1 pkt. 14 – nieruchomości lub ich części zajęte na prowadzenie nieodpłatnej statutowej
działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego
Art. 7 ust. 2 pkt. 1 – uczelnie, zwolnienie nie dotyczy przedmiotów opodatkowania zajętych na działalność
gospodarczą
Art. 7 ust. 2 pkt. 2 –publiczne i niepubliczne jednostki organizacyjne objęte systemem oświaty oraz
prowadzące je organy, w zakresie nieruchomości zajętych na działalność oświatową
Art. 7 ust. 2 pkt. 3 – instytuty naukowe i pomocnicze jednostki naukowe Polskiej Akademii Nauk,
w odniesieniu do nieruchomości lub ich części, które są niezbędne do realizacji zadań, o których mowa
w art. 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk (Dz. U. Nr 96, poz. 619), zwolnienie
nie dotyczy przedmiotów opodatkowania zajętych na działalność gospodarczą
Art. 7 ust. 2 pkt. 4 - prowadzących zakłady pracy chronionej spełniające warunek, o którym mowa
w art. 28 ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz
zatrudnieniu osób niepełnosprawnych niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.),
lub zakłady aktywności zawodowej w zakresie przedmiotów opodatkowania zgłoszonych wojewodzie, jeżeli
zgłoszenie zostało potwierdzone decyzją w sprawie przyznania statusu zakładu pracy chronionej lub zakładu
aktywności zawodowej albo zaświadczeniem-zajętych na prowadzenie tego zakładu, z wyjątkiem
przedmiotów opodatkowania znajdujących się w posiadaniu zależnym podmiotów nie będących
prowadzącymi zakłady pracy chronionej spełniające warunek, o którym mowa w art. 28 ust. 1 pkt 1 lit. b
ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób
niepełnosprawnych lub zakłady aktywności zawodowej
Art. 7 ust. 2 pkt. 5 – instytuty badawcze z wyjątkiem przedmiotów opodatkowania zajętych na działalność
gospodarczą
Art. 7 ust. 2 pkt. 5a – przedsiębiorców o statusie centrum badawczo-rozwojowego uzyskanym na zasadach
określonych w przepisach o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej, w odniesieniu do
przedmiotów opodatkowania zajętych na cele prowadzonych badań i prac rozwojowych

Zwolnienia uchwałowe w podatku od nieruchomości
Tytuł

Powierzchnia
zwolniona
z opodatkowania

Grunty, budynki, budowle lub ich części:
a) zajęte na potrzeby niesienia pomocy przeciwpożarowej, porządku publicznego, powodzi i innych zdarzeń
losowych,
b) zajęte na potrzeby prowadzenia działalności kulturalnej, czytelniczej, sportowej oraz pomocy społecznej,
c) stanowiące mienie komunalne Gminy nie będące w posiadaniu innych podmiotów,
d) stanowiące własność, współwłasność, współposiadanie lub inny tytuł posiadania oznaczone w ewidencji
gruntów i budynków symbolem „dr” - drogi.
e) służące przesyłowi i oczyszczaniu płynnych odpadów komunalnych.

.......................................................
(podpis podatnika)
Przewodniczący Rady Gminy Pcim
Stanisław Bzowski
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Załącznik Nr 5
Wypełnia podatnik
Pieczęć nagłówkowa podatnika
NIP ....................................
REGON..............................

Nr Księgi Wieczystej ................... Nazwa sądu ...................................
Identyfikatory
działek
ewidencyjnych
................................................
Rodzaj własności:............................................................ ( wpisz właściwy)

DEKLARACJA
na podatek rolny na rok ................
deklaracja roczna, korekta deklaracji rocznej (podkreśl właściwą)
Dane dotyczące przedmiotu opodatkowania.
Przedmiot
opodatkowania

Powierzchnia
użytków
rolnych w ha
fizycznych

Powierzchnia
użytków rolnych
w ha
przeliczeniowych

Stawka
podatku

Kwota
podatku
zł

Ulga
górska

Podatek
rolny po
odliczeniu
ulg

Użytki rolne (grunty
orne, sady, łąki,
pastwiska, grunty
rolne zabudowane,
grunty pod stawami,
rowy) z wyjątkiem
gruntów zajętych na
prowadzenie
działalności
gospodarczej inna
niż działalność
rolnicza
Razem
(w pełnych złotych)
W przypadku nie wpłacenia w określonych ustawowo terminach kwoty należnego podatku niniejsza
deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego zgodnie z przepisami ustawy z dnia
17.06.1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz.U. z 2014 r. poz. 1619 ze zm.).
.................................................

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

(nazwisko i imię osoby odpowiedzialnej

kierownik jednostki

za prawidłowe obliczenie podatku, nr telefonu)

podpis księgowego
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Wypełnia Urząd
1. W wyniku kontroli wstępnej przypada:
Do przypisu zł

Do odpisu zł

2. Wprowadzono poprawki:
- przypisy objęto decyzją Nr .......................................... z dnia ........................................
- odpisy-zawiadomiono pismem Nr ............................... z dnia ........................................
..................................................

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

data

(podpis sprawdzającego)

3. Adnotacje księgowości
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Pouczenie
1. Osoby prawne, jednostki organizacyjne, w tym spółki, nieposiadające osobowości prawnej, jednostki
organizacyjne Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa, a także jednostki organizacyjne Lasów Państwowych
są obowiązane:
a) składać, w terminie do dnia 15 stycznia, organowi podatkowemu właściwemu ze względu na miejsce
położenia gruntów deklaracje na podatek rolny na dany rok podatkowy, sporządzone na formularzu według
ustalonego wzoru , a jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tym dniu - w terminie 14 dni od dnia
zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku.
b) odpowiednio skorygować deklarację w razie zaistnienia zmian w terminie 14 dni wraz
z pisemnymuzasadnieniem przyczyn korekty (art. 81 Ordynacji podatkowej - Dz.U. z 2015 r. poz. 613 ze
zm.).
c) wpłacać w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego obliczony w deklaracji
podatek rolny na rachunek budżetu właściwej gminy w terminach do dnia 15 marca, 15 maja, 15 września
i 15 listopada danego roku podatkowego na konto: KBS O/Pcim 13859100070230000000420001.
2. Obowiązek składania deklaracji na podatek rolny, dotyczy również podatników korzystających
ze zwolnień i ulg na podstawie przepisów ustawy (należy wypełnić załącznik do niniejszej deklaracji).
3. Jeżeli grunty stanowią współwłasność lub znajdują się w posiadaniu osób fizycznych oraz osób
prawnych, jednostek organizacyjnych, w tym spółek nie posiadających osobowości prawnej - osoby fizyczne
składają deklarację na podatek rolny oraz opłacają podatek na zasadach obowiązujących osoby prawne.
4. Organem podatkowym w sprawie podatku rolnego od gruntów położonych na terenie Gminy Pcim jest
Wójt Gminy Pcim tel. (12) 274 80 50.
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Wyszczególnienie wszystkich gruntów ujętych w deklaracji na podatek rolny na …........ rok
Jednostka rejestrowa
Nr działki
Charakter władania

Razem

Powierzchnia gruntów
Ogółem wyrażona w ha
W rozbiciu na klasy gruntów
fizycznych
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Zwolnienia od podatku rolnego
Dane dotyczące zwolnień podatkowych wynikających z ustawy lub uchwały
Rady Gminy
I. Na podstawie art. 12 ust. 1 ustawy o podatku rolnym zwalnia się:
1. Użytki rolne klasy V, VI i VIz oraz grunty zadrzewione i zakrzewione
ustanowione na użytkach rolnych
2. Grunty położone w pasie drogi granicznej
3. Grunty orne, łąki i pastwiska objęte melioracją - w roku, w którym uprawy
zostały zniszczone wskutek robót drenarskich
4. Grunty przeznaczone na utworzenie nowego gospodarstwa rolnego lub
powiększenie już istniejącego do powierzchni nie przekraczającej 100 ha:
a) będące przedmiotem prawa własności lub prawa użytkowania wieczystego,
nabyte w drodze umowy sprzedaży,
b) będące przedmiotem umowy o oddanie gruntów w użytkowanie wieczyste
c) wchodzące w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa, objęte
w trwałe zagospodarowanie
5. Grunty gospodarstw rolnych powstałe z zagospodarowania nieużytków - na
okres 5 lat, licząc od roku następnego po zakończeniu zagospodarowania
6. Grunty gospodarstw rolnych otrzymane w drodze wymiany lub scalenia - na
1 rok następujący po roku, w którym dokonano wymiany lub scalenia gruntów
7. Grunty gospodarstw rolnych, na których zaprzestano produkcji rolnej, z tym
że zwolnienie może dotyczyć nie więcej niż 20 % powierzchni użytków rolnych
gospodarstwa rolnego, lecz nie więcej niż 10 ha - na okres nie dłuższy niż 3 lata,
w stosunku do tych samych gruntów
8. Użytki ekologiczne
9. Grunty zajęte przez zbiorniki wody służące do zaopatrzenia ludności w wodę
10. Grunty pod wałami przeciwpowodziowymi i grunty położone
w międzywałach
11. Grunty wpisane do rejestru zabytków, pod warunkiem ich zagospodarowania
i utrzymania zgodnie z przepisami o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami
12. Grunty stanowiące działki przyzagrodowe członków rolniczych spółdzielni
produkcyjnych którzy:
a) osiągnęli wiek emerytalny
b) są inwalidami zaliczonymi do I albo II grupy
c) są niepełnosprawnymi o znacznym lub umiarkowanym stopniu
niepełnosprawności
d) są osobami całkowicie niezdolnymi do pracy w gospodarstwie rolnym albo
niezdolnymi do samodzielnej egzystencji
13. grunty położone na terenie rodzinnego ogrodu działkowego, z wyjątkiem
będących w posiadaniu podmiotów innych niż działkowcy lub stowarzyszenia
ogrodowe w rozumieniu ustawy z dnia 13 grudnia 2013 r. o rodzinnych
ogrodach działkowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 40).
RAZEM

Powierzchnia użytków
rolnych wyrażona w ha
fizycznych
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II. Na podstawie art. 12 ust. 2 ustawy o podatku rolnym zwalnia się:
1. uczelnie
2. publiczne i niepubliczne jednostki organizacyjne objęte systemem oświaty
oraz prowadzące je organy, w zakresie gruntów zajętych na działalność
oświatową
3. instytuty naukowe i pomocnicze jednostki naukowe Polskiej Akademii
Nauk, w odniesieniu do gruntów, które są niezbędne do realizacji zadań,
o których mowa w art. 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej
Akademii Nauk (Dz. U. Nr 96, poz. 619, z 2011 r. Nr 84, poz. 455 oraz
z 2013 r. poz. 675)
4. prowadzących zakłady pracy chronionej spełniające warunek, o którym
mowa w art. 28 ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r.
o rehabilitacji
zawodowej
i społecznej
oraz
zatrudnieniu
osób
niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127 poz. 721 z późn. zm.), lub
zakłady aktywności zawodowej - w zakresie gruntów zgłoszonych
wojewodzie, jeżeli zgłoszenie zostało potwierdzone decyzją w sprawie
przyznania statusu zakładu pracy chronionej lub zakładu aktywności
zawodowej albo zaświadczeniem - zajętych na prowadzenie tego zakładu,
z wyjątkiem gruntów znajdujących się w posiadaniu zależnym podmiotów
nie będących prowadzącymi zakłady pracy chronionej spełniające warunek,
o którym mowa w art. 28 ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r.
o rehabilitacji
zawodowej
i społecznej
oraz
zatrudnieniu
osób
niepełnosprawnych lub zakłady aktywności zawodowej
5. instytuty badawcze
5a. przedsiębiorców o statusie centrum badawczo-rozwojowego uzyskanym
na zasadach określonych w przepisach o niektórych formach wspierania
działalności innowacyjnej, w odniesieniu do przedmiotów opodatkowania
zajętych na cele prowadzonych badań i prac rozwojowych
RAZEM
I+II OGÓŁEM

Poz. 4942

Powierzchnia użytków
rolnych wyrażona w ha
fizycznych
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Dane dotyczące ulg podatkowych wynikających z ustawy lub uchwały Rady Gminy
Tytuł prawny ulgi:
art.13 ust. 1 – ulga inwestycyjna
□ tak
□ nie
art.13a ust. 1 i 2 – ulga dla żołnierzy odbywających zasadniczą
służbę wojskową lub długotrwałe przeszkolenie wojskowe, osób
□ 60%
□ 40%
spełniających zastępczo obowiązek służby wojskowej w formie
skoszarowanej i prowadzących te gospodarstwa bezpośrednio
przed powołaniem do służby oraz członków rodzin tych osób
art. 13b ust. 1 – ulga dla gruntów położonych na terenach
□ 60%
□ 30%
podgórskich i górskich
art. 13c ust. 1 – ulga z tytułu wystąpienia klęski żywiołowej
□ tak
□ nie
.......................................

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

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

(nazwisko i imię osoby odpowiedzialnej

kierownik jednostki

podpis księgowego

za prawidłowe obliczenie podatku, nr telefonu)

Przewodniczący Rady Gminy Pcim
Stanisław Bzowski
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Załącznik Nr 6
Wypełnia podatnik
Pieczęć nagłówkowa podatnika
NIP ....................................
REGON..............................

Nr Księgi Wieczystej ................... Nazwa sądu ...................................
Identyfikatory
działek
ewidencyjnych
................................................
Rodzaj własności:............................................................ (wpisz właściwy)

DEKLARACJA
na podatek leśny na rok ................
deklaracja roczna, korekta deklaracji rocznej (podkreśl właściwą)
Dane dotyczące lasów nie podlegających zwolnieniu:

Rodzaj gruntów leśnych

Powierzchnia lasów
w hektarach
fizycznych
(z dokładnością do
czterech miejsc po
przecinku)

Stawka podatku
zł

Kwota podatku
zł

1. Lasy ochronne
1. Lasy wchodzące w skład
rezerwatów przyrody
2. Lasy wchodzące w skład parków
narodowych
4. Lasy
ŁĄCZNA KWOTA PODATKU
(w pełnych złotych)
W przypadku nie wpłacenia w określonych ustawowo terminach kwoty należnego podatku niniejsza
deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego zgodnie z przepisami ustawy z dnia
17.06.1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz.U. z 2014 r. poz. 1619 ze zm.).
.................................................................
(nazwisko i imię osoby odpowiedzialnej
za prawidłowe obliczenie podatku, nr telefonu)

...................................
kierownik jednostki

.................................
podpis księgowego
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Wypełnia Urząd
1. W wyniku kontroli wstępnej przypada:
Do przypisu zł

Do odpisu zł

2. Wprowadzono poprawki:
- przypisy objęto decyzją Nr .......................................... z dnia ........................................
- odpisy-zawiadomiono pismem Nr ............................... z dnia ........................................
..................................................

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

data

(podpis sprawdzającego)

3. Adnotacje księgowości

Pouczenie
1. Osoby prawne, jednostki organizacyjne, w tym spółki, nieposiadające osobowości prawnej, jednostki
organizacyjne Lasów Państwowych, a także jednostki organizacyjne Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa
są obowiązane:
a) składać, w terminie do dnia 15 stycznia, organowi podatkowemu właściwemu ze względu na miejsce
położenia lasów deklaracje na podatek leśny na dany rok podatkowy, sporządzone na formularzu według
ustalonego wzoru, a jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tym dniu - w terminie 14 dni od dnia
zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku.
b) odpowiednio skorygować deklarację w razie zaistnienia zmian w terminie 14 dni od dnia zaistnienia zmian
wraz z pisemnym uzasadnieniem przyczyn korekty (art. 81 Ordynacji podatkowej - Dz.U. z 2015 r. poz. 613
ze zm.).
c) wpłacać w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego obliczony w deklaracji
podatek leśny na rachunek budżetu właściwej gminy w terminach do dnia 15 każdego miesiąca danego roku
podatkowego na konto: KBS O/Pcim 13859100070230000000420001.
2. Obowiązek składania deklaracji na podatek leśny dotyczy również podatników korzystających ze
zwolnień i ulg na podstawie przepisów ustawy (należy wypełnić załącznik do niniejszej deklaracji).
3. Jeżeli las stanowi współwłasność lub znajduje się w posiadaniu osób fizycznych oraz osób prawnych,
jednostek organizacyjnych, w tym spółek nie posiadających osobowości prawnej - osoby fizyczne składają
deklarację na podatek leśny oraz opłacają podatek na zasadach obowiązujących osoby prawne.
4. Organem podatkowym w sprawie podatku leśnego od gruntów leśnych położonych na terenie Gminy
Pcim jest Wójt Gminy Pcim tel. (12) 274 80 50.
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Wyszczególnienie wszystkich gruntów ujętych w deklaracji na podatek leśny na …........ rok
Jednostka rejestrowa
Nr działki
Charakter władania

Razem

Powierzchnia lasów wyrażona
w ha fizycznych
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Zwolnienia od podatku leśnego
Powierzchnia
lasów wyrażona
Dane dotyczące zwolnień podatkowych wynikających z ustawy
w ha fiz.
lub uchwały Rady Gminy
(z dokładnością do
1m2)
I. Na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy o podatku leśnym zwalnia
się:
1. lasy z drzewostanem w wieku do 40 lat
2. lasy wpisane indywidualnie do rejestru zabytków
3. użytki ekologiczne
RAZEM
II. Na podstawie art. 7 ust. 2 ustawy o podatku leśnym zwalnia
się:
1. uczelnie
2. publiczne i niepubliczne jednostki organizacyjne objęte
systemem oświaty oraz prowadzące je organy, w zakresie lasów
zajętych na działalność oświatową

3. instytuty naukowe i pomocnicze jednostki naukowe
Polskiej Akademii Nauk
4. prowadzących zakłady pracy chronionej
spełniające
warunek, o którym mowa w art. 28 ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy z dnia
27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz
zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr
127 poz. 721 ze zm.), lub zakłady aktywności zawodowej w zakresie lasów wymienionych w decyzji w sprawie przyznania
statusu zakładu pracy chronionej lub zakładu aktywności
zawodowej lub zgłoszonych wojewodzie - zajętych na
prowadzenie tego zakładu, z wyłączeniem lasów, które znajdują
się
w posiadaniu
zależnym
podmiotów
nie będących
prowadzącymi zakłady pracy chronionej spełniające warunek,
o którym mowa w art. 28 ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy z dnia
27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz
zatrudnieniu osób niepełnosprawnych lub zakłady aktywności
zawodowej
5. instytuty badawcze
5a. przedsiębiorców o statusie centrum badawczo-rozwojowego
uzyskanym na zasadach określonych w przepisach o niektórych
formach wspierania działalności innowacyjnej, w odniesieniu do
przedmiotów opodatkowania zajętych na cele prowadzonych
badań i prac rozwojowych
RAZEM
I+II OGÓŁEM

Kwota zwolnienia
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Dane o nieruchomościach leśnych podlegających opodatkowaniu lub zwolnieniu
Dane o nieruchomościach
Położenie
Powierzchnia
Identyfikatory
Kwota
leśnych podlegających
działek
podatku lub
nieruchomości
nieruchomości
opodatkowaniu lub
ewidencyjnych
zwolnienia zł
/adres/
m2
zwolnieniu

....................................................................
(nazwisko i imię osoby odpowiedzialnej

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

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

kierownik jednostki

podpis księgowego

za prawidłowe obliczenie podatku, nr telefonu)
Przewodniczący Rady Gminy Pcim
Stanisław Bzowski

