DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO
Kraków, dnia 14 grudnia 2017 r.

Elektronicznie podpisany przez:
Monika Majsak-Białczyk; MUW

Poz. 8812

Data: 2017-12-14 16:17:38

UCHWAŁA NR XXXIX/359/17
RADY MIASTA BOCHNIA
z dnia 30 listopada 2017 roku
w sprawie: ustalenia wzorów formularzy informacji i deklaracji na podatek od nieruchomości, podatek
rolny i podatek leśny oraz warunków i trybu ich składania za pomocą elektronicznej Platformy Usług
Administracji Publicznej ePUAP, oraz możliwości składania deklaracji na podatek od środków
transportowych za pomocą elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej ePUAP
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj.
Dz.U. z 2017 r., poz. 1875) art. 6 ust. 13- 15, art. 9 ust. 11 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach
i opłatach lokalnych (tj. Dz.U. z 2017 r. poz. 1785) ,art. 6a ust 11 -13 ustawy z dnia 15 listopada 1984 roku
o podatku rolnym (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1892) oraz art. 6 ust 9 – 11 ustawy z dnia 30 października 2002 roku
o podatku leśnym (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1821)Rada Miasta Bochnia uchwala co następuje:
§ 1. Ustala się wzory formularzy papierowych:
1) IN-1 Informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały,
2) DN-1 Deklaracja na podatek od nieruchomości zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały,
3) ZN-1 Załącznik do deklaracji: Dane o nieruchomościach opodatkowanych
z opodatkowania, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały,

oraz

zwolnionych

4) IR-1 Informacja o gruntach, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały,
5) DR-1 Deklaracja na podatek rolny, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały,
6) IL-1 Informacja o lasach, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do uchwały,
7) DL-1 Deklaracja na podatek leśny zgodnie z załącznikiem Nr 7 do uchwały.
§ 2. Określa się warunki składania informacji i deklaracji, o których mowa w § 1 za pomocą środków
komunikacji elektronicznej:
1) dopuszcza się składanie informacji i deklaracji we wszystkich formatach wymienionych w rozporządzeniu
Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 września 2011 r. w sprawie sporządzania i doręczania w formie
dokumentów elektronicznych, oraz udostępniania formularzy, wzorów i kopii dokumentów elektronicznych
(t.j Dz.U. z 2015 r.,poz. 971, zm. Dz.U z 2016 r., poz. 1625)
2) układ informacji i powiązań między nimi w informacji i deklaracji elektronicznej jest zgodny
z obowiązującym wzorem informacji i deklaracji w formie papierowej.
§ 3. Wprowadza się możliwość składania deklaracji na podatek od środków transportowych - DT-1 wraz
z załącznikiem do deklaracji od środków transportowych - DT-1/A za pomocą elektronicznej Platformy Usług
Administracji Publicznej ePUAP, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z 14 grudnia 2015 r.
w sprawie deklaracji na podatek od środków transportowych składanych za pomocą środków komunikacji
elektronicznej (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1353).
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§ 4. Deklaracje i informacje wymienione § 2 i § 3 w wraz z wypełnionymi formularzami i innymi
załącznikami mogą być przesyłane za pomocą Platformy Usług Administracji Publicznej ePUAP Urzędu
Miasta Bochnia.
§ 5. Deklaracje i informacje przesyłane za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej muszą być
opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego
certyfikatu w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji
elektronicznej (Dz. U. z 2016 r., poz. 1579) albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP
w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania
publiczne (t.j Dz. U. z 2017 r. poz. 570).
§ 6. Przekazywanie za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej informacji i deklaracji
podatkowych określonych w § 4 musi odbywać się w sposób zapewniający bezpieczeństwo, wiarygodność
i niezaprzeczalność danych w nich zawartych oraz sposób zapewniający ich ochronę przed nieuprawnionym
dostępem.
§ 7. Informacje i deklaracje podatkowe określone w § 2 niniejszej uchwały mogą być składane w formie
elektronicznej bez względu na wysokość zobowiązania podatkowego, kwoty nadpłaty lub zwrotu podatku.
§ 8. Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc uchwała Nr XIV/121/15 z dnia 26 listopada
2015 r. w sprawie: ustalenia wzorów formularzy dla podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku
leśnego. (Dz. Urz. Województwa Małopolskiego z 2015 r., poz. 7911 )
§ 9. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Małopolskiego.
§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Bochnia.
Przewodniczący Rady Miasta
Jan Balicki
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Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miasta Bochnia
XXXIX/359 /17 z dnia 30 listopada 2017 r.

IN-1 INFORMACJA O NIERUCHOMOŚCIACH I OBIEKTACH BUDOWLANYCH
Na

rok

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1785)
Składający:
Formularz przeznaczony dla osób fizycznych będących właścicielami nieruchomości lub obiektów budowlanych, posiadaczami
samoistnymi nieruchomości lub obiektów budowlanych, użytkownikami wieczystymi gruntów, posiadaczami nieruchomości
lub ich części albo obiektów budowlanych lub ich części, stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu
terytorialnego.
Termin składania: W terminie 14 dni od zaistnienia okoliczności mających wpływ na powstanie (wygaśnięcie) obowiązku podatkowego, lub
wysokości opodatkowania.
Miejsce składania: Burmistrz Miasta Bochnia właściwy ze względu na miejsce położenia przedmiotu opodatkowania.
OKOLICZNOŚCI POWODUJĄCE KONIECZNOŚĆ ZŁOŻENIA INFORMACJI (zaznaczyć właściwą kratkę)
1. informacja składana po raz pierwszy na dany rok

2. korekta uprzednio złożonej informacji

3. informacja składana w związku ze zmianą – data zaistnienia zmiany (miesiąc - rok) ……………………………….

A. MIEJSCE SKŁADANIA INFORMACJI
Urząd Miasta Bochnia 32-700 Bochnia, ul. Kazimierza Wielkiego 2 pok. 122, tel. 14 6149124 , dla gospodarstw rolnych pok. 125, tel. 14 6149126

B. DANE PODATNIKA/PODATNIKÓW
B.1 DANE IDENTYFIKACYJNE WŁAŚCICIELA
1. Nazwisko

2. Pierwsze imię

3. PESEL

B.1a ADRES ZAMIESZKANIA
4. Kraj

5. Województwo

6. Powiat

7. Gmina

8. Ulica

9. Numer domu/Numer lokalu

10. Miejscowość

11. Kod Pocztowy/Poczta

B.2 DANE IDENTYFIKACYJNE WSPÓŁWŁAŚCICIELA
12. Nazwisko

13. Pierwsze imię

14. PESEL

B.2a ADRES ZAMIESZKANIA
15. Kraj

16. Województwo

17. Powiat

18. Gmina

19. Ulica

20. Numer domu/Numer lokalu

21. Miejscowość

22. Kod Pocztowy/Poczta

B.3 POLA 23, 24 DOTYCZĄ WYŁĄCZNIE PRZEDSIĘBIORCY
23. NIP

24. Identyfikator regon

B.4 TYTUŁ PRAWNY
1. Rodzaj własności, posiadania (zaznaczyć właściwą kratkę)
1. właściciel
2. współwłaściciel
3. posiadacz samoistny
4. współposiadacz samoistny
5. użytkownik wieczysty
6. współużytkownik wieczysty
7. posiadacz
8. współposiadacz
8. dzierżawca

C. DANE DOTYCZĄCE PRZEDMIOTÓW OPODATKOWANIA NIEPODLEGAJĄCYCH ZWOLNIENIU
C.1 POWIERZCHNIA GRUNTÓW
a)

Związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez
względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów
i budynków

b)

Pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami
powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych

m2
m2
c)
Pozostałe grunty
m2
d)

Niezabudowane objęte obszarem rewitalizacji, o którym mowa w ustawie z dnia 9
października 2015 r. o rewitalizacji, i położone na terenach, dla których miejscowy
plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę
mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym
wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu
w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono
budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego.

m2

Suma gruntów ogółem

m2

e)
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C 2. POWIERZCHNIA UŻYTKOWA BUDYNKÓW LUB ICH CZĘŚCI
Za powierzchnię użytkową budynku uważa się powierzchnię mierzoną po wewnętrznej długości ścian na wszystkich kondygnacjach z wyjątkiem
powierzchni klatek schodowych oraz szybów dźwigów (wind). Powierzchnie pomieszczeń lub ich części oraz część kondygnacji
wysokości w świetle od 1,40 m do 2,20 m zalicza się do powierzchni użytkowej w 50 %, a jeżeli wysokość jest mniejsza niż 1,40 m powierzchnie
te pomija się.

1. BUDYNKI MIESZKALNE
a)

Pomieszczenia kondygnacja o wysokości powyżej 2.20 m
(łącznie ze „skosami ” w świetle od 1.40 do 2.20 należy wykazać 50%
ich powierzchni rzeczywistej)

b)

Pomieszczenia kondygnacja o wysokości od 1.40 -2.20
(piwnice – należy wykazać powierzchnię rzeczywistą)

c)

Pomieszczenia związane z udzielaniem świadczeń zdrowotnych
w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajęte przez podmioty
udzielające tych świadczeń - kondygnacja powyżej 2.20 m wysokości

d)

Pomieszczenia związane z udzielaniem świadczeń zdrowotnych
w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajęte przez podmioty
udzielające tych świadczeń - kondygnacja od 1.40 do 2.20 m wysokości
(należy wykazać powierzchnię rzeczywistą)

e)

Pomieszczenia przeznaczone na działalność gospodarczą
powyżej 2.20 m wysokości

f)

Pomieszczenia przeznaczone na działalność gospodarczą
kondygnacja od 1.40 do 2.20 m (należy wykazać powierzchnię rzeczywistą)

m2
m2

m2

m2
- kondygnacja
m2

m2
g)
BUDYNKI MIESZKALNE OGÓŁEM ( suma kol. a, b, c, d, e, f,)
m2

2.

Budynki lub ich części (poza budynkami mieszkalnymi) związane z działalnością gospodarczą, związane z udzielaniem
świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajęte przez podmioty udzielające tych
świadczeń , zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym
a)

Związane z działalnością gospodarczą - kondygnacja powyżej 2.20 m
wysokości

b)

Związane z działalnością gospodarczą - kondygnacja od 1.40 do 2.20 m
wysokości (należy wykazać powierzchnię rzeczywistą)

c)

Zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu
kwalifikowanym materiałem siewnym kondygnacja powyżej 2.20 m
wysokości
Zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu
kwalifikowanym materiałem siewnym kondygnacja 1.40 – 2.20 m
wysokości20 (należy wykazać powierzchnię rzeczywistą)

m2

m2

d)

m2

m2
e)

Związane z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów
o działalności leczniczej, zajęte przez podmioty udzielające tych świadczeń
kondygnacja powyżej 2.20 m wysokości

f)

Związane z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów
o działalności leczniczej, zajęte przez podmioty udzielające tych świadczeń
kondygnacja od 1.40 do 2.20 wysokości (należy wykazać powierzchnię
rzeczywistą)

m2

m2
g)

Budynki ogółem ( suma z pkt 2. kol. a, b, c, d, e, f,)

m2
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3. POZOSTAŁE BUDYNKI lub ich części wykorzystywane na inne cele niż wymienione w C2.1 i C2.2, w tym
zajęte na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku
publicznego
a)
b)
c)

d)

e)

f)

garaże
kondygnacja powyżej 2.20 m wysokości
garaże
kondygnacja od 1.40 do 2.20 m wysokości
Budynki gospodarcze lub ich części związane z prowadzeniem
gospodarstwa domowego ( szopy, stodoły, stajnie, komórki spiżarnie
art.) kondygnacja powyżej 2.20 wysokości
Budynki gospodarcze lub ich części związane z prowadzeniem
gospodarstwa domowego ( szopy, stodoły, stajnie, komórki spiżarnie
art.) kondygnacja od 1.40 do 2.20 m wysokości
Pozostałe budynki lub ich części wykorzystywane na inne cele niż
wymienione pkt 3 lit. a), c) , w tym w tym zajęte na prowadzenie
odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez
organizacje pożytku publicznego kondygnacja powyżej 2.20 m
wysokości
Pozostałe budynki lub ich części wykorzystywane na inne cele niż
wymienione pkt 3 lit. b),d), , w tym w tym zajęte na prowadzenie
odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez
organizacje pożytku publicznego kondygnacja od 1.40 do 2.20 m
wysokości

m2
m2

m2

m2

m2

m2

g)

Budynki ogółem ( suma z pkt 3. kol. a,b,c,d,e,f)

m2

D. Budowle – wartość w zł ustalona na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3
i ust. 3-7 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach
lokalnych
E. DANE O NIERUCHOMOŚCIACH I OBIEKTACH BUDOWLANYCH
OPODATKOWANIU

zł
PODLEGAJĄCYCH

E.1 GRUNTY, BUDYNKI, LOKALE
Lp.

Nr działki

Nr księgi wieczystej

Powierzchnia
gruntu (m2)

Powierzchnia
poszczególnych
budynków (m2)

Adres położenia
nieruchomości

E.2 BUDOWLE
Nazwa poszczególnej budowli

Wartość budowli w zł

Adres położenia budowli

Lp.
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F. DANE O PRZEDMIOTACH ZWOLNIONYCH
F.1 ZWOLNIENIA UCHWAŁOWE OD PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI
Tytuł prawny zwolnienia

Lp.

Grunty powierzchnia
w m2

Budynki lub ich części
powierzchnia użytkowa

Budowle wartość w zł

F.2 ZWOLNIENIA USTAWOWE OD PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI
Lp.

Tytuł zwolnienia: Art. 7 ustawy z dnia 12
stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach
lokalnych

Grunty powierzchnia
w m2

Budynki lub ich części
powierzchnia użytkowa

Budowle wartość w zł

G. PODPIS PODATNIKA / OSOBY REPREZENTUJĄCEJ PODATNIKA
Imię

Nazwisko

Data wypełnienia (dzień – miesiąc – rok)
Telefon

Podpis (pieczęć) składającego / osoby reprezentującej
składającego

1)

H. ADNOTACJE ORGANU PODATKOWEGO
Uwagi organu podatkowego

Data
1)

Podpis przyjmującego formularz

Pola nieobowiązkowe

W rozumieniu ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1785)
1. Za budynek uważa się obiekt budowlany w rozumieniu prawa budowlanego, który jest trwale związany z gruntem, wydzielony
z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.
2. Budowla – obiekt budowlany w rozumieniu przepisów prawa budowlanego niebędący budynkiem lub obiektem małej architektury,
a także urządzenie budowlane w rozumieniu przepisów prawa budowlanego związane z obiektem budowlanym, które zapewnia
możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem. Podstawę opodatkowania dla budowli lub ich części związanych
z prowadzeniem działalności gospodarczej (art. ogrodzenia, place manewrowe, drogi dojazdowe, chodniki, kanały najazdowe, silosy,
szamba, słupy oświetleniowe terenu art.) stanowi ich wartość, o której mowa w przepisach o podatkach dochodowych, ustalona na
1 stycznia roku podatkowego stanowiąca podstawę obliczenia amortyzacji w tym roku, a w przypadku budowli całkowicie
zamortyzowanych ich wartość z dnia 1 stycznia roku ostatniego odpisu amortyzacyjnego. Jeżeli od budowli nie dokonuje się odpisów
amortyzacyjnych podstawę opodatkowania stanowi ich wartość rynkowa określona przez podatnika.
3. Grunty, budynki, budowle związane z prowadzeniem działalności gospodarczej – grunty budynki i budowle będące w posiadaniu
przedsiębiorcy lub innego podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą, chyba że przedmiot podatku nie może być
wykorzystywany do prowadzenia tej działalności ze względów technicznych.
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Załącznik Nr 2

do Uchwały Rady Miasta Bochnia
Nr XXXIX/359 /17 z dnia 30 listopada 2017 r.

DN-1 DEKLARACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI

rok
………………………….
pieczątka podatnika

Nr podatnika ………………………………….......
(wypełnia organ podatkowy)

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (j.t. Dz. U. z 2017 r. poz. 1892 )
Składający: Formularz jest przeznaczony dla osób prawnych, jednostek organizacyjnych, w tym spółek nieposiadających
osobowości prawnej, a także jednostek organizacyjnych Agencji Nieruchomości Rolnych oraz jednostek organizacyjnych Lasów
Państwowych będących właścicielami posiadaczami samoistnymi, użytkownikami wieczystymi budynków, budowli oraz gruntów
nieobjętych przepisami o podarku rolnym i o podatku leśnym. Formularz przeznaczony jest także dla posiadaczy gruntów
budynków i budowli stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego. Formularz wypełniają także
osoby fizyczne, które pozostają w stosunku współwłasności lub posiadania wskazanych wyżej przedmiotów opodatkowania
z osobami prawnymi, bądź innymi jednostkami organizacyjnymi niemającymi osobowości prawnej.
Termin składania: do 31 stycznia każdego roku podatkowego, a w przypadku zaistnienia w trakcie roku podatkowego
okoliczności mających wpływ na powstanie, zmianę lub wygaśnięcie obowiązku podatkowego w terminie 14 dni od zaistnienia
tych okoliczności
Miejsce składania : Burmistrz Miasta Bochnia właściwy ze względu na położenie nieruchomości
A. MIEJSCE I CEL SKLADANIA DEKLARACJI

Urząd Miasta Bochnia, ul. Kazimierza Wielkiego 2, 32-700 Bochnia
5. Okoliczności (zaznaczyć właściwy kwadrat)
2. Złożenie deklaracji w trakcie roku podatkowego od miesiąca 1

1.

deklaracja roczna

3.

Korekta deklaracji od miesiąca 1

1w

przypadku złożenia korekty deklaracji należy wpisać miesiąc, następujący po miesiącu, w którym wystąpiły okoliczności
mające wpływ na zmianę wysokości podatku.
B. DANE PODATNIKA
Podatnik ( zaznaczyć właściwy kwadrat )
1. osoba fizyczna

2. osoba prawna

3. jednostka organizacyjna, w tym spółka nieposiadająca osobowości prawnej

B.1 DANE IDENTYFIKACYJNE dotyczy podatnika niebędącego osobą fizyczną * dotyczy podatnika będącego osobą fizyczną **
Nazwa pełna */ Nazwisko, pierwsze imię **

Nazwa skrócona *

Numer rachunku bankowego

Numer NIP *

Identyfikator REGON*/Numer Pesel **

PKD/EKD *

B.2 ADRES SIEDZIBY** / ADRES ZAMIESZKANIA**
Kraj
Województwo

Powiat

Gmina

Ulica

Nr domu/nr lokalu

Miejscowość

Kod Pocztowy

Poczta

B.3 MIEJSCE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ*/ ADRES DO KORESPONDENCJI **
Kraj
Województwo
Powiat
Gmina

Ulica

Nr domu/nr lokalu

Miejscowość

Kod Pocztowy

Poczta

DN-1(1/4)
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C.DANE O NIERUCHOMOŚCIACH PODLEGAJĄCYCH OPODATKOWANIU
C.1 GRUNTY, BUDYNKI, LOKALE – Informacje dotyczące gruntów, budynków i budowli będących
w posiadaniu podatnika łącznie przeznaczone do opodatkowania. Charakter władania: 1 –Własność, 2 – Współwłasność, 3 –
Posiadanie samoistne, 4- Wieczyste użytkowanie;, 5 – Trwały zarząd; 6 – Najem; 7 – Dzierżawa, 8- Użyczenie, 9Użytkowanie, 10 – Bez tytułu prawnego
L.P

Charakter
władania
(należy podać
odpowiednią
cyfrę )

Nr działki

Adres położenia
nieruchomości

W przypadku większej ilości działek należy wypełnić załącznik
DN(I)

Powierzchnia
gruntów w m2

Powierzchnia użytkowa
budynku w m2

Ogółem:

Liczba załączników:
( należy wpisać liczbę
załączników)

C2. BUDOWLE – informacja dotycząca budowli będących w posiadaniu podatnika przeznaczone do
opodatkowania
Lp.

Nazwa poszczególnej budowli

W przypadku większej
liczby budowli należy
wypełnić załącznik
DN (I)

Adres położenia

Wartość budowli w zł

Liczba załączników:
……………………….
Należy wpisać liczbę
załączników

Ogółem:

DN-1 (2/4)
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D. PODSTAWA OPODATKOWANIA
Wyszczególnienie

Podstawa
opodatkowania
( m2)

Stawka
podatku
wynikająca
z Uchwały
Rady Miasta
Bochnia

Kwota
podatku
( zł, gr)

D.1 POWIERZCHNIA GRUNTÓW
a)

b)
c)

związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez
względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów
i budynków
Pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami
powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych
pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej
statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje
pożytku publicznego

.

Niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o którym mowa w ustawie
z dn. 09.10.2015 r., i położonych na terenach dla których miejscowy plan
zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę
mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym
obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie
tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie
nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego.
D.2 POWIERZCHNIA UŻYTKOWA BUDYNKÓW LUB ICH : powierzchnia użytkowa budynku lub jego części to powierzchnia mierzona po
wewnętrznej długości ścian na wszystkich kondygnacjach z wyjątkiem powierzchni klatek schodowych oraz szybów dźwigowych, za kondygnacje
uważa się również garaże podziemne, piwnice, sutereny i poddasza użytkowe. Powierzchnię pomieszczeń lub ich części oraz część kondygnacji
o wysokości w świetle od 1,40 m do 2,20 m zalicza się do powierzchni użytkowej budynku w 50%, a jeżeli wysokość jest mniejsza niż 1,40 m
powierzchnię tę pomija się.
Podstawa
Stawka podatku
Kwota podatku
opodatkowania
wynikająca
bez zaokrągleń
Wyszczególnienie
(m2)
z Uchwały Rady
Miasta Bochnia
d

a)

Mieszkalnych

b)

związanych z prowadzeniem działalności
gospodarczej oraz od części budynków mieszkalnych
zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej ,
c)
zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej
w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym
d) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych
w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych
przez podmioty udzielających tych świadczeń
D.3 POWIERZCHNIA UŻYTKOWA BUDYNKÓW LUB ICH CZĘŚCI NIE WYMIENIONYCH D.2
a)

b)

c)

d)

Budynki pozostałe lub ich części,
nie wymienione w D.2 lit. a, b, c, d, w tym zajęte na
prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku
publicznego przez organizacje pożytku publicznego
Garaże
Budynki gospodarcze lub ich części związane z prowadzeniem
gospodarstwa domowego ( szopy, stodoły, stajnie, komórki
spiżarnie itp.)
Budowle – wartość w zł określona na podstawie art. 4 ust.1
pkt 3 i ust. 3-7 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i
opatach lokalnych

E. ŁĄCZNA KWOTA PODATKU

Sumę kwot z kol. D należy zaokrąglić do pełnych złotych ( końcówki kwot
wynoszące mniej niż 50 groszy pomija się, a końcówki kwot 50 i więcej groszy podwyższa się
do pełnych złotych)
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E.1 ŁĄCZNA KWOTA PODATKU DO ZAPŁATY ZA DANY ROK PODATKOWY – należy wypełnić
zł
w przypadku składania deklaracji rocznej
E.2 ŁĄCZNA KWOTA PODATKU DO ZAPŁATY ZA DANY ROK PODATKOWY – należy wypełnić
zł
w przypadku składania deklaracji w trakcie roku podatkowego
E3 ŁĄCZNA KWOTA PODATKU DO ZAPŁATY ZA DANY ROK PODATKOWY- należy wypełnić
zł
w przypadku składania korekty w trakcie roku podatkowego
W przypadku gdy kwota podatku nie przekracza 100 zł, podatek jest płatny jednorazowo w terminie pierwszej raty.
Raty podatku wykazać proporcjonalnie w pełnych złotych (raty, które po podziale posiadają końcówki kwot wynoszące mniej niż
50 groszy pomija się, a końcówki kwot wynoszące 50 i więcej groszy podwyższa się do pełnych złotych. W ostatniej racie
następuje wyrównanie do kwoty podatku.)
31 stycznia

15 lutego
zł

15 lipca

15 marca

15 kwietnia

zł
15 sierpnia

zł

zł
15 września

15 maja
zł

15 października

zł

15 czerwca

zł

zł

zł

15 listopada
zł

15 grudnia
zł

zł

SUMA RAT PODATKU ZA DANY ROK PODATKOWY - suma ta winna być zgodna z kwotą
wykazaną: w kol. E1 w przypadku składnia deklaracji rocznej, w kol. E2 w przypadku składania
deklaracji w trakcie roku podatkowego, w kol. E3 w przypadku korekty deklaracji
G. DANE O NIERUCHOMOŚCIACH ZWOLNIONYCH Z Z OPODATKOWANIA
Lp.
Nr działki
Stawka podatku
Powierzchnia
Stawka podatku
Powierzchnia
od nieruchomości
gruntów
od
użytkowa
za grunty przed
zwolnionych
nieruchomości
budynków
zwolnionych
zwolnieniem
(m2)
za budynki
przed
( m2)
zwolnieniem

Powierzchnia
budynków
zwolnionych
ogółem:
W przypadku większej ilości przedmiotów zwolnionych należy wypełnić
załącznik ZN-1

Adres położenia
nieruchomości

Powierzchnia gruntów zwolnionych
ogółem:

Lp

Nazwa poszczególnej budowli

zł
Podstawa prawna
zwolnienia

-

Liczba załączników:……………..

Wartość budowli

Podstawa prawna
zwolnienia
budowli

Ogółem:

I. PODPIS PODATNIKA / OSOBY REPREZENTUJĄCEJ PODATNIKA ( niepotrzebne skreślić)
Imię

Nazwisko

Data wypełnienia (dzień – miesiąc – rok)

Podpis (pieczęć) składającego / osoby reprezentującej
składającego

DANE OSOBY DO KONTAKTU Z ORGANEM PODATKOWYM
Imię

Nazwisko

Numer telefonu

e-mail

J. ADNOTACJE ORGANU PODATKOWEGO

Data

Podpis przyjmującego formularz

Uwagi organu podatkowego

W przypadku niewpłacenia podatku lub jego części w ustawowo określonym terminie, niniejsza deklaracja stanowi podstawę
wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 czerwca 1966 roku o postępowaniu
egzekucyjnym w administracji (t.j. Dz.U z 2017 r. poz. 1201 z późn. zm.)
Nr konta Urzędu Miasta w Bochni, na który należy wpłacać podatek wskazany jest na

http://bip.malopolska.pl/umbochnia/Article/id,240568.html
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Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

– 11 –

Poz. 8812

Załącznik Nr 3
do Uchwały Rady Miasta w Bochnia
Nr XXXIX/359/2017 z dnia 30 listopada 2017 r.

ZN-1 DANE O NIERUCHOMOSCIACH OPODATKOWANYCH ORAZ ZWOLNIONYCH
Z OPODATKOWANIA
A. DANE IDENTYFIKACYJNE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ
Podatnik ( zaznaczyć właściwy kwadrat )
1. osoba fizyczna

2. osoba prawna

3. jednostka organizacyjna, w tym spółka nieposiadająca osobowości prawnej

DANE IDENTYFIKACYJNE dotyczy podatnika niebędącego osobą fizyczną * dotyczy podatnika będącego osobą fizyczną **
1. Nazwa pełna, NIP *

2.Nazwisko, pierwsze imię, Pesel **

B.DANE O NIERUCHOMOŚCIACH PODLEGAJĄCYCH OPODATKOWANIU
B.1 GRUNTY, BUDYNKI, LOKALE – Informacje dotyczące gruntów, budynków i budowli będących
w posiadaniu podatnika przeznaczone do opodatkowania: Charakter władania: 1 –Własność, 2 – Współwłasność,
3 – Posiadanie samoistne, 4- Wieczyste użytkowanie;, 5 – Trwały Zarząd; 6 – Najem; 7– Dzierżawa, 8- Użyczenie,
9- Użytkowanie, 10 – Bez tytułu prawnego
L.P

Charakter
władania
(należy
podać
odpowiednią
cyfrę )

1

2

Nr działki

Adres położenia
nieruchomości

3

4

Powierzchnia gruntów
w (m2)

5

Powierzchnia użytkowa budynku
w (m2)

6

DN(I) 1/4
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5

6

Ogółem:

Liczba załączników:
( należy wpisać
liczbę załączników)

B.2. BUDOWLE – informacja dotycząca budowli podlegających opodatkowaniu
Lp.

Nazwa poszczególnej budowli

Adres położenia

Wartość budowli w zł
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C. DANE O NIERUCHOMOŚCIACH ZWOLNIONYCH Z OPODATKOWANIA
C.1 GRUNTY, BUDYNKI, LOKALE
Lp.
Nr działki
Stawka podatku
od nieruchomości
za grunty przed
zwolnieniem

Powierzchnia gruntów zwolnionych
ogółem:

Powierzchnia
gruntów
zwolnionych
(m2)

Stawka podatku
od
nieruchomości
za budynki
przed
zwolnieniem

Powierzchnia
budynków
zwolnionych
ogółem:

Powierzchnia
użytkowa
budynków
zwolnionych
( m2)

Adres położenia
nieruchomości

Podstawa prawna
zwolnienia

-
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C.2. BUDOWLE – informacja dotycząca budowli zwolnionych z opodatkowania
Lp

Nazwa poszczególnej budowli

Adres położenia

Wartość budowli
w zł

Podstawa prawna
zwolnienia

Ogółem

D. PODPIS PODATNIKA / OSOBY REPREZENTUJĄCEJ PODATNIKA
Imię

Data wypełnienia (dzień – miesiąc – rok)

E. ADNOTACJE ORGANU PODATKOWEGO
Data

Nazwisko

Podpis (pieczęć) składającego / osoby reprezentującej składającego

Podpis przyjmującego formularz

Uwagi organu podatkowego

DN(I) 4/4
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Załącznik Nr 4 do Uchwały
Rady Miasta Bochnia
Nr XXXIX/359/17 z dnia 30 listopada 2017 r.

.

IR – 1 INFORMACJA O GRUNTACH
Na rok

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1892).
Składający:
Formularz przeznaczony dla osób fizycznych będących właścicielami gruntów, posiadaczami samoistnymi gruntów,
użytkownikami wieczystymi gruntów, posiadaczami gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu
terytorialnego.
Termin składania: W terminie 14 dni od zaistnienia okoliczności mających wpływ na powstanie, bądź wygaśnięcie obowiązku podatkowego
lub zaistnienia zdarzenia mającego wpływ na wysokość podatku.
Organ podatkowy: Burmistrz Miasta Bochnia, właściwy ze względu na miejsce położenia gruntów
OKOLICZNOŚCI POWODUJĄCE KONIECZNOŚĆ ZŁOŻENIA INFORMACJI (zaznaczyć właściwą kratkę)
1. informacja składana po raz pierwszy na dany rok

2. korekta uprzednio złożonej informacji

3. informacja składana w związku ze zmianą – data zaistnienia zmiany (miesiąc - rok) ……………………………….

A. MIEJSCE SKŁADANIA INFORMACJI
Urząd Miasta Bochnia 32-700 Bochnia, ul. Kazimierza Wielkiego 2 pok. 122 tel. 14 6149124 , dla gospodarstw rolnych pok. 125, tel. 14 6149126

B. DANE PODATNIKA/PODATNIKÓW
B.1 DANE IDENTYFIKACYJNE WŁAŚCICIELA
1. Nazwisko

2. Pierwsze imię

3. PESEL

B. B.1a ADRES ZAMIESZKANIA
4. Kraj

5. Województwo

6. Powiat

7. Gmina

8. Ulica

9. Numer domu/Numer lokalu

10. Miejscowość

11. Kod Pocztowy/Poczta

B.2 DANE IDENTYFIKACYJNE WSPÓŁWŁAŚCICIELA
12. Nazwisko

13. Pierwsze imię

14. PESEL

B.2a ADRES ZAMIESZKANIA
15. Kraj

16. Województwo

17. Powiat

18. Gmina

19. Ulica

20. Numer domu/Numer lokalu

21. Miejscowość

22. Kod Pocztowy/Poczta

B.3 POLA 23, 24 DOTYCZĄ WYŁĄCZNIE PRZEDSIĘBIORCY
23. NIP

24. Identyfikator regon

B.4 TYTUŁ PRAWNY
1. Rodzaj własności, posiadania (zaznaczyć właściwą kratkę)
1. właściciel
2. współwłaściciel
3. posiadacz samoistny
4. współposiadacz samoistny
6. współużytkownik wieczysty
7. posiadacz
8. współposiadacz
8. dzierżawca

5. użytkownik wieczysty

C. DANE DOTYCZĄCE PRZEDMIOTÓW OPODATKOWANIA
C.1 GRUNTY OPODATKOWANE

Powierzchnia gruntów w
hektarach fizycznych (cztery
miejsca po przecinku)

1.GRUNTY UŻYTKI ROLNE Grunty orne, łąki i pastwiska, sady na gruntach ornych i pastwiskach klas
wynikających z ewidencji gruntów i budynków – klasa I, II, III, IIIa, IIIb, IV, IVa, IVb
2.GRUNTY ZABUDOWANE NA UŻYTKACH ROLNYCH Grunty orne, łąki i pastwiska, klas
wynikających z ewidencji gruntów i budynków – klasa I, II, III, IIIa, IIIb, IV, IVa, IVb oznaczone symbolem
złożonym z litery „B” lub „Br” oraz symbolu odpowiedniego użytku gruntowego stanowiącego część składową
oznaczenia klasy gleboznawczej gruntu, na którym zostały wzniesione zabudowania t.j B-R, B-Ł, B-Ps , Br-R,
Br-Ł, Br-Ps
3. GRUNTY POD STAWAMI ZARYBIONYMI (Wsr) - łososiem, trocią, głowacicą palią
i pstrągiem
4. GRUNTY POD STAWAMI ZARYBIONYMI (Wsr) - innymi gatunkami ryb

ha

ha
ha
ha

5. GRUNTY POD STAWAMI (Wsr) – niezarybionymi
ha
6. GRUNTY – użytki rolne dla których nie można ustalić przelicznika powierzchni użytków rolnych na
podstawie art. 4 ust. 5-7 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (t.j Dz.U z 2016 r. poz. 617
z późn. zm.)
7. GRUNTY POD ROWAMI (W)
8. RAZEM UŻYTKI ROLNE

ha
ha
ha

IR-1(1/3)
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C.2 GRUNTY ZWOLNONE
GRUNTY ZWOLNIONE Z OPODATKOWANIA GRUNTY
UŻYTKI ROLNE, SADY NA UŻYTKACH ROLNYCH,(klasy V,
VI, VIz)
Grunty orne , łąki i pastwiska, sady na gruntach ornych łąkach
i pastwiskach art. klas wynikających z ewidencji gruntów i budynków – V,
VI, VIz oznaczone symbolem złożonym z litery „R”,”Ł”,”Ps”„S” oraz
symbolu odpowiedniego użytku gruntowego stanowiącego część składową
oznaczenia klasy gleboznawczej gruntu, na którym założony został sad, art. SR,S-Ł,S-Ps
GRUNTY ZWOLNIONE ZABUDOWANE :NA UŻYTKACH
ROLNYCH ,(klasy V, VI, VIz)
Grunty orne, łąki i pastwiska, w/ g klas wynikających z ewidencji gruntów i
budynków – V,VI,VIz oznaczone symbolem złożonym z litery „B” lub „Br”
oraz symbolu odpowiedniego użytku gruntowego stanowiącego część
składową oznaczenia klasy gleboznawczej gruntu, na którym zostały
wzniesione zabudowania: B-R, B-Ł,B-Ps, Br-R, Br-Ł,Br-Ps

ha

ha

GRUNTY ZWOLNIONE zadrzewione i zakrzewione na użytkach
rolnych, oznaczone symbolem Lzr

ha

C.3 OGÓŁEM GRUNTY ZWOLNIONE

ha

D .SUMA GRUNTÓW OGÓŁEM(wymienione
w części D-kol. A,B,C i w części E informacji)

ha

E. Informacja o przedmiotach uwzględnionych w informacji do opodatkowania,
zwolnionych i wyłączonych z opodatkowania

E.1 WYKAZ GRUNTÓW
Lp.

1

Nr działki

2

Nr księgi
wieczystej

3

Powierzchnia
Gruntu (ha)

4

Adres położenia
nieruchomości

5

Podstawa prawna
zwolnienia z podatku rolnego
( dotyczy przedmiotów zwolnionych
z opodatkowania)

6
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F. PODPIS PODATNIKA / OSOBY REPREZENTUJĄCEJ PODATNIKA
Imię
Data wypełnienia (dzień – miesiąc – rok)

Numer telefonu

Nazwisko
Podpis (pieczęć) podatnika / osoby reprezentującej składającego

1

Uwagi organu podatkowego

Data

1

Podpis przyjmującego formularz:

Pole nieobowiązkowe
W rozumieniu Ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1892).
1. Opodatkowaniu podatkiem rolnym podlegają grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne.
z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza.
2. Za gospodarstwo rolne uważa się obszar gruntów, o których mowa w pkt 1, o łącznej powierzchni przekraczającej 1 ha lub 1ha
przeliczeniowy, stanowiących własność lub znajdujących się w posiadaniu osoby fizycznej, osoby prawnej albo jednostki
organizacyjnej, w tym spółki nie posiadającej osobowości prawnej.
3. Podstawę opodatkowania podatkiem rolnym stanowi:
- dla gruntów gospodarstw rolnych liczba hektarów przeliczeniowych ustalana na podstawie powierzchni, rodzajów
i klas użytków rolnych, wynikających z ewidencji gruntów i budynków oraz zaliczenia do okręgu podatkowego,
- dla pozostałych gruntów liczba hektarów wynikająca z ewidencji gruntów i budynków.
4. Zgodnie z art. 336 Kodeksu Cywilnego: posiadaczem rzeczy jest zarówno ten, kto nią faktycznie włada jak właściciel (posiadacz
samoistny), jak i ten, kto nią faktycznie włada jak użytkownik, zastawnik, najemca, dzierżawca lub mający inne prawo, z którym
łączy się określone władztwo nad cudzą rzeczą (posiadacz zależny).
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Załącznik Nr 5
do Uchwały Rady Miasta Bochnia
Nr XXXIX/359 / z dnia 30 listopada 2017 r.

DR-1 DEKLARACJA NA PODATEK ROLNY

rok
….…………………..
pieczątka podatnika

Nr podatnika ………………………………….......
(wypełnia organ podatkowy)

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (j.t. Dz. U. z 2017 r. poz. 1892)
Składający: Formularz jest przeznaczony dla osób prawnych, jednostek organizacyjnych, w tym spółek nieposiadających osobowości prawnej,
a także jednostek organizacyjnych Agencji Nieruchomości Rolnych oraz jednostek organizacyjnych Lasów Państwowych będących
właścicielami, posiadaczami samoistnymi, użytkownikami wieczystymi gruntów, które zostały sklasyfikowane w ewidencji gruntów
i budynków jako użytki rolne. Formularz przeznaczony jest także dla posiadaczy użytków rolnych stanowiących własność Skarbu Państwa lub
jednostki samorządu terytorialnego.
Termin składania: Do 15 stycznia każdego roku podatkowego; w terminie 14 dni od zaistnienia okoliczności mających wpływ na powstanie,
bądź wygaśnięcie obowiązku podatkowego lub zaistnienia zdarzeń mających wpływ na wysokość podatku.
Miejsce składania: Burmistrz Miasta Bochnia, właściwy ze względu na miejsce położenia gruntów.

A. MIEJSCE I CEL SKLADANIA DEKLARACJI
Urząd Miasta Bochnia, ul. Kazimierza Wielkiego 2, 32-700 Bochnia
Okoliczności (zaznaczyć właściwy kwadrat)
1. deklaracja roczna

2. Złożenie deklaracji w trakcie roku podatkowego od miesiąca …………….

3. Korekta deklaracji 1 od miesiąca ………....
przypadku złożenia korekty deklaracji należy wpisać miesiąc, następujący po miesiącu, w którym wystąpiły okoliczności
mające wpływ na zmianę wysokości podatku.
B. DANE PODATNIKA
1w

Podatnik ( zaznaczyć właściwy kwadrat )
1. osoba fizyczna

2. osoba prawna

3. jednostka organizacyjna, w tym spółka nieposiadająca osobowości prawnej

B.1 DANE IDENTYFIKACYJNE dotyczy podatnika niebędącego osobą fizyczną * dotyczy podatnika będącego osobą fizyczną **
Nazwa pełna */ Nazwisko, pierwsze imię **

Nazwa skrócona *

Numer rachunku bankowego

Numer NIP *

Identyfikator REGON*/Numer Pesel **

PKD/EKD *

B.2 ADRES SIEDZIBY** / ADRES ZAMIESZKANIA**
Kraj
Województwo

Powiat

Gmina

Ulica

Nr domu/nr lokalu

Miejscowość

Kod Pocztowy

Poczta

B.3 MIEJSCE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ*/ ADRES DO KORESPONDENCJI **
Kraj
Województwo
Powiat
Gmina

Ulica

Nr domu/nr lokalu

Miejscowość

Kod Pocztowy

Poczta
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DANE DOTYCZĄCE PRZEDMIOTÓW OPODATKOWANIA ( wyliczenie podatku )
Klasy
Powierzchnia gruntu w hektarach
użytków
fizycznych
wynikające
z ewidencji
gruntów i
budynków

Ogółem

1

– 19 –

2
Grunty
orne

3

Nie
podlegające
przeliczeniu
na ha
przeliczeniowe
4

Podlegające
przeliczeniu
na hektary
przeliczeniowe
5

Liczba hektarów przeliczeniowych

Przelicznik
(drugi okręg
podatkowy)

6

Liczba ha przeliczenio
-wych do podatku
rolnego

7

Stawka z 1 ha
(przeliczeniowego
lub fizycznego)
w zł, gr wynikająca
z Uchwały Rady
Miasta
Stawka
z 1ha przeliczeniowego lub fizycznego

Wymiar
podatku
rolnego w zł,gr
Wymiar
podatku
rolnego

8

9

I
II
IIIa
IIIb
IVa
IVb
SADY
I
II
III, IIIa
IV, IVa
Łąki
i
pastwiska

I
II
III
IV
Grunty orne
zabudowane

I
II
IIIa
IIIb
IVa
IVb
Łąki i
pastwiska
zabudowane

I
II
III
IV
Grunty
pod
Rowami
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6

7

8

9

Grunty pod
stawami:
Zarybione
łososiem,
trocią,
głowacicą,
palią i
pstrągiem
Zarybione
innymi
gatunkami
ryb
Grunty pod
stawami
niezarybionymi
Grunty –
użytki rolne
dla których
nie można
ustalić
przelicznika
powierzchni
użytków
rolnych na
podstawie art.
4 ust. 5-7
ustawy z dnia
15 listopada
1984 r. o
podatku
rolnym )

Razem
D. Ulgi w podatku rolnym
Rodzaj ulgi

Liczba ha
fizycznych

Liczba ha
przeliczeniowych

Stawka
podatku

Kwota ulgi

Nabycie lub objęcie
w zagospodarowanie gruntów
górskie
Inwestycyjne
Inne
Razem:

E. ŁĄCZNA KWOTA PODATKU
Kwota podatku
Różnica kwot z C – D (należy zaokrąglić do pełnych złotych )
W przypadku gdy kwota podatku nie przekracza 100 zł, podatek jest płatny jednorazowo w terminie pierwszej
raty.
Kwota kwartalnych rat zadeklarowanego podatku ( zaokrąglić do 1 zł )
15 marzec
15 maj
15 wrzesień
15 listopad
F. Informacja o przedmiotach uwzględnionych w informacji do opodatkowania oraz zwolnionych z opodatkowania
F.1 Wykaz gruntów
Nr działki
lp

1

2

Tytuł prawny,
charakter władania

3

Powierzchnia
ogółem użytków
rolnych na
działce w ha
4

Powierzchnia
użytków rolnych
zwolnionych na
działce
5

Adres położenia
nieruchomości

6

Podstawa prawna
zwolnienia z podatku
rolnego ( dotyczy gruntów
zwolnionych
z opodatkowania )
7
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5

6

7

G. PODPIS PODATNIKA / OSOBY REPREZENTUJĄCEJ PODATNIKA ( niepotrzebne skreślić)
Imię

Nazwisko

Data wypełnienia (dzień – miesiąc – rok)

Podpis (pieczęć) składającego / osoby reprezentującej składającego

Dane osoby do kontaktu z organem podatkowym;
Imię
Nazwisko
Numer telefonu

e-mail

H. ADNOTACJE ORGANU PODATKOWEGO
Data

Podpis przyjmującego formularz

Uwagi organu podatkowego

W przypadku niewpłacenia podatku lub jego części w ustawowo określonym terminie, niniejsza deklaracja
stanowi podstawę wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 czerwca 1966 roku
o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (t.j. Dz.U z 2017 r. poz. 1201 z późn. zm.)
Nr konta Urzędu Miasta w Bochni, na który należy wpłacać podatek wskazany jest na
http://bip.malopolska.pl/umbochnia/Article/id,240568.html
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Załącznik Nr 6 do Uchwały Rady Miasta Bochnia Nr XXXIX/359/2017
z dnia 30 listopada 2017 r.

IL-1 INFORMACJA O LASACH
Na

rok

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1821)
Składający:
Formularz przeznaczony dla osób fizycznych będących właścicielami nieruchomości lub obiektów budowlanych, posiadaczami
samoistnymi nieruchomości lub obiektów budowlanych, użytkownikami wieczystymi gruntów, posiadaczami nieruchomości
lub ich części albo obiektów budowlanych lub ich części, stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu
terytorialnego.
Termin składania: W terminie 14 dni od zaistnienia okoliczności mających wpływ na powstanie (wygaśnięcie) obowiązku podatkowego, lub
wysokości opodatkowania.
Miejsce składania: Burmistrz Miasta Bochnia właściwy ze względu na miejsce położenia przedmiotu opodatkowania.
OKOLICZNOŚCI POWODUJĄCE KONIECZNOŚĆ ZŁOŻENIA INFORMACJI (zaznaczyć właściwą kratkę)
1. informacja składana po raz pierwszy na dany rok

2. korekta uprzednio złożonej informacji

3. informacja składana w związku ze zmianą – data zaistnienia zmiany (miesiąc - rok) ……………………………….

A. MIEJSCE SKŁADANIA INFORMACJI
Urząd Miasta Bochnia 32-700 Bochnia, ul. Kazimierza Wielkiego 2 pok. 122, tel. 14 6149124 , dla gospodarstw rolnych pok. 125, tel. 14 6149126

B. DANE PODATNIKA/PODATNIKÓW
B.1 DANE IDENTYFIKACYJNE WŁAŚCICIELA
1. Nazwisko

2. Pierwsze imię

3. PESEL

B.1a ADRES ZAMIESZKANIA
4. Kraj

5. Województwo

6. Powiat

7. Gmina

8. Ulica

9. Numer domu/Numer lokalu

10. Miejscowość

11. Kod Pocztowy/Poczta

B.2 DANE IDENTYFIKACYJNE WSPÓŁWŁAŚCICIELA
12. Nazwisko

13. Pierwsze imię

14. PESEL

B.2a ADRES ZAMIESZKANIA
15. Kraj

16. Województwo

17. Powiat

18. Gmina

19. Ulica

20. Numer domu/Numer lokalu

21. Miejscowość

22. Kod Pocztowy/Poczta

B.3 POLA 23, 24 DOTYCZĄ WYŁĄCZNIE PRZEDSIĘBIORCY
23. NIP

24. Identyfikator regon

B.4 TYTUŁ PRAWNY
1. Rodzaj własności (zaznaczyć właściwą kratkę)
1. właściciel
2. współwłaściciel
3. posiadacz samoistny
6. współużytkownik wieczysty

7. posiadacz

4. współposiadacz samoistny
8. współposiadacz

5. użytkownik wieczysty
8. dzierżawca

C. DANE O NIERUCHOMOŚCIACH LEŚNYCH PODLEGAJACYCH OPODATKOWANIU LUB ZWOLNIENIU
2. Miejsce/a położenia przedmiotów opodatkowania oraz numer/y działek

3. Numer/y księgi wieczystej (zbioru dokumentów)

D. DANE DOTYCZĄCE LASÓW NIEPODALEGAJĄCYCH ZWOLNIENIU
Lp.

Rodzaj lasu

1.

Lasy ( nie wymienione w pkt 2 i 3)

2.

Lasy wchodzące w skład rezerwatów przyrody

3.

Lasy wchodzące w skład parków narodowych

Powierzchnia w ha

ha

ha
ha
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E. DANE DOTYCZĄCE ZWOLNIEŃ PODATKOWYCH WYNIKAJCYCH Z USTAWY LUB UCHWAŁY RADY
GMINY
Tytuł prawny zwolnienia

Powierzchnia w ha

Art. 7 ust. 1 pkt 1 – lasy z drzewostanem w wieku do 40 lat
Art. 7 ust. 1 pkt 2 – lasy wpisane indywidualnie do rejestru zabytków
Art. 7 ust. 1 pkt 3 – użytki ekologiczne
Art. 7 ust. 2 pkt 1 – uczelnie
Art. 7 ust. 2 pkt 2 – publiczne i niepubliczne jednostki organizacyjne objęte systemem oświaty
oraz prowadzące je organy, w zakresie lasów zajętych na działalność oświatową
Art. 7 ust. 2 pkt 3 – instytuty naukowe i pomocnicze jednostki naukowe Polskiej Akademii Nauk
Art. 7 ust. 2 pkt 4 – prowadzący 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
w zakresie lasów wymienionych w decyzji w sprawie przyznania status 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 27 sierpnia 1997 r. o
rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych lub zakłady aktywności
zawodowej

Art. 7 ust. 2 pkt 5 – instytuty badawcze
Art. 7 ust. 2 pkt 6 – przedsiębiorcy 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

F. PODPIS PODATNIKA / OSOBY REPREZENTUJĄCEJ PODATNIKA
Imię

Nazwisko

Data wypełnienia (dzień – miesiąc – rok)

Podpis (pieczęć) składającego / osoby reprezentującej
składającego

Telefon 1)

G. ADNOTACJE ORGANU PODATKOWEGO
Uwagi organu podatkowego

Data
1)

Podpis przyjmującego formularz

Pola nieobowiązkowe

W rozumieniu ustawy z dnia 30 listopada 2002 roku o podatku leśnym (t.j Dz. U. z 2017, poz. 1821):
1. Zgodnie z art. 1 opodatkowaniu podatkiem leśnym podlegają określone w ustawie lasy, z wyjątkiem lasów zajętych na wykonywanie
innej działalności gospodarczej niż działalność leśna.
2. Lasem w rozumieniu ustawy są grunty leśne sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako lasy.
3. Zgodnie z art. 336 Kodeksu Cywilnego: posiadaczem rzeczy jest zarówno ten, kto nią faktycznie włada jak właściciel (posiadacz
samoistny), jak i ten, kto nią faktycznie włada jak użytkownik, zastawnik, najemca, dzierżawca lub mający inne prawo, z którym łączy się
określone władztwo nad cudzą rzeczą (posiadacz zależny).

W przypadku niewpłacenia podatku lub jego części w ustawowo określonym terminie, niniejsza deklaracja stanowi podstawę
wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 czerwca 1966 roku o postępowaniu
egzekucyjnym w administracji (t.j. Dz.U z 2014 r. poz. 1619 z późn. zm.)
Nr konta Urzędu Miasta w Bochni, na który należy wpłacać podatek wskazany jest na

http://bip.malopolska.pl/umbochnia/Article/id,240568.html
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załącznik Nr 7
do uchwały Rady Miasta w Bochni
Nr XXXIX/359/2017
z dnia 30 listopada 2017 r.

DL DEKLARACJA NA PODATEK LEŚNY

rok
………………………….
pieczątka podatnika

Nr podatnika ………………………………….......
(wypełnia organ podatkowy)

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz.1821).
Składający: Formularz przeznaczony dla osób prawnych, jednostek organizacyjnych oraz spółek nie mających osobowości prawnej będących
właścicielami lasów, posiadaczami samoistnymi lasów, użytkownikami wieczystymi lasów, posiadaczami lasów stanowiących własność Skarbu
Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego oraz dla osób fizycznych będących współwłaścicielami lub współposiadaczami z osobami
prawnymi, bądź z innymi jednostkami organizacyjnymi nieposiadającymi osobowości prawnej lub z spółkami nieposiadającymi osobowości
prawnej..
Termin składania: Do dnia 15 stycznia każdego roku podatkowego; w terminie 14 dni od zaistnienia okoliczności mających wpływ na powstanie,
bądź wygaśnięcie obowiązku podatkowego lub zaistnienia zdarzeń mających wpływ na wysokość podatku.
Miejsce składania: Burmistrza Miasta Bochnia, właściwy ze względu na miejsce położenia gruntów.

A. MIEJSCE I CEL SKLADANIA DEKLARACJI
Urząd Miasta Bochnia, ul. Kazimierza Wielkiego 2, 32-700 Bochnia
5. Okoliczności (zaznaczyć właściwy kwadrat)
1. deklaracja roczna

2. Złożenie deklaracji w trakcie roku podatkowego od miesiąca1 …………….

3. Korekta deklaracji 1 od miesiąca ………....
przypadku złożenia korekty deklaracji należy wpisać miesiąc, następujący po miesiącu, w którym wystąpiły okoliczności
mające wpływ na zmianę wysokości podatku.
B. DANE PODATNIKA
1w

Podatnik ( zaznaczyć właściwy kwadrat )
1. osoba fizyczna

2. osoba prawna

3. jednostka organizacyjna, w tym spółka nieposiadająca osobowości prawnej

B.1 DANE IDENTYFIKACYJNE dotyczy podatnika niebędącego osobą fizyczną * dotyczy podatnika będącego osobą fizyczną **
Nazwa pełna */ Nazwisko, pierwsze imię **

Nazwa skrócona *

Numer rachunku bankowego

Numer NIP *

Identyfikator REGON*/Numer Pesel **

PKD/EKD *

B.2 ADRES SIEDZIBY** / ADRES ZAMIESZKANIA**
Kraj
Województwo

Powiat

Gmina

Ulica

Nr domu/nr lokalu

Miejscowość

Kod Pocztowy

Poczta

B.3 MIEJSCE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ*/ ADRES DO KORESPONDENCJI **
Kraj
Województwo
Powiat
Gmina

Ulica

Nr domu/nr lokalu

Miejscowość

Kod Pocztowy

Poczta
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C. Informacja o przedmiotach uwzględnionych w informacji do opodatkowania
oraz zwolnionych z opodatkowania
Lp.

Nr działki

Powierzchnia lasów
na działce w ha

Powierzchnia lasów
zwolnionych na działce
w ha

D. DANE DOTYCZĄCE PRZEDMIOTÓW
OPODATKOWANIA i wyliczenie podatku
1

Adres położenia

Powierzchnia lasów
w hektarach
fizycznych
2

Stawka podatku
(0,220 m3 drewna
x cena drewna)
w zł, gr
3

Podstawa prawna
zwolnienia z
podatku rolnego
( dotyczy
przedmiotów
zwolnionych z
opodatkowania)

Kwota podatku w zł

4

1. Lasy wchodzące w skład rezerwatów
przyrody i parków narodowych
2. Lasy pozostałe (nie wymienione
w pkt. 1 )
3. Razem (w.1 - 3) kwotę podatku zaokrąglić do pełnych złotych

W przypadku gdy kwota podatku nie przekracza 100 zł, podatek płatny jest jednorazowo w terminie pierwszej raty.

Kwota kwartalnych rat zadeklarowanego podatku ( zaokrąglić do 1 zł )

15 marzec

15 maj

15 wrzesień

15 listopad

I. OŚWIADCZENIE I PODPIS PODATNIKA / OSOBY PEŁNOMOCNIKA ( niepotrzebne skreślić)
Oświadczam, że znane są przepisy Kodeksu karnego skarbowego o odpowiedzialności za podanie danych niezgodnych
z rzeczywistością
Imię
Nazwisko

Data wypełnienia (dzień – miesiąc – rok)

Podpis (pieczęć) składającego / osoby reprezentującej
składającego

Dane osoby do kontaktu z organem podatkowym;
Imię

Nazwisko

Numer telefonu

e-mail

J. ADNOTACJE ORGANU PODATKOWEGO
Data

Podpis przyjmującego formularz

Uwagi organu podatkowego

W przypadku niewpłacenia podatku lub jego części w ustawowo określonym terminie, niniejsza deklaracja
stanowi podstawę wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 czerwca 1966 roku
o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (t.j. Dz.U z 2017 r. poz. 1201 z późn. zm.)
Nr konta Urzędu Miasta w Bochni, na który należy wpłacać podatek wskazany jest na
http://bip.malopolska.pl/umbochnia/Article/id,240568.html
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