
Zarz4dzenie Nr 604/15
Burmistrza Gminy i Miasta Czemionka-Leszczyny

z dnia 16 listopada 2015 roku.

w sprawie: konsultacji projektu uchwaly dotyczqcej okre6lenia wzor6w
formulaay informacji i deklaracji na podatek od nieruchomo6ci
obowi4zujqcych od 1 stycznia 2016 roku.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samoz4dzie
gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013r., poz. 594 z po2n. zm.), w zwiEzku z g 3 i 4
Uchwaly Nr lX13B/15 Rady Miejskiej w Czenvionce-Leszczynach z dnia 26 czerwca
2015r. w sprawie okreSlenia szczegolowego sposobu konsultowania z radq
dzialalnoSci pozytku publicznego i organizacjami pozarzqdowymi i podmiotami
wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o dzialalnoSci pozytku
publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2014n, poz. 1118 z po2n. zm.)
projekt6w akt6w prawa miejscowego w dziedzinach dotycz4cych dzialalnoSci
statutowej tych organizacji (Dz. Urz. Woj. Slqskiego 22015r., poz. 3888).

1.

zarzqdzam, co nastqpuje :

s1

Pzeprowadzie konsultacje, kt6rej przedmiotem jest projekt uchwaly Rady
Miejskiej w Czeruuionce - Leszczynach w sprawie okreSlenia wzor6w
formularzy informacji i deklaracji na podatek od nieruchomo6ci
obowiqzujqcych od 1 stycznia 2016 roku.
Ustalii termin pzeprowadzenia konsultacji od 1 8. 1 1 .201 5r. do 25.11 .20 1 5r.
Podmiotami uprawnionymi do udzialu w konsultacjach sq organizacje
pozarzqdowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia
2003r. o dzialalnoSci pozytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz.
U. z 2014r., poz. 1118 z p62n. zm.) oraz rada dzialalno6ci pozytku
publicznego.
Wszelkie uwagi i opinie do projektu uchwaly moZna zglaszae'.
w formie pisemnej na adres: Urzqd Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, ul.
Parkowa 9, 44-230 Czenrrrionka-Leszczyny (decyduje data wplywu do Uzgdu
Gminy i Miasta),
poczta elektroniczn4 na adres e-mail rp@czerwionka-leszczyny.com.pl
za poSrednictwem faksu pod numerem 32 4311760
Udzielanie wyja6niei oraz przyjmowanie wniosk6w i opinii dotyczqcych
projektu uchwaly nalezy do kompetencji kierownika Referatu Podatk6w.

s2

Projekt uchwaly, o ktorej mowa w S 1 pkt 1 stanowi zalqcznik do niniejszego
Zazqdzenia.
Nie pzedstawienie przez ww. podmioty opinii w terminie okreSlonym w $ 1 pkt
2 oznacza akceptacjq pzedstawionego projektu uchwaly, o kt6rej mowa
w$1pkt1.

2.
3.

4.
1)

2)
3)
5.

1.

2.





1.

2.

s3

Sprawozdanie z pzeprowadzonych konsultacji zostanie pzedstawione
Radzie Miejskiej.
Do sprawozdania, o kt6rym mowa w ust. 1 Burmistz zalqczy wlasne
stanowisko odno5nie uzyskanych opinii iopublikuje je na stronie internetowej
Uzqdu Gminy i Miasta w Czerwionce-Leszczynach.

s4

Wykonanie Zarzqdzenia powierzam Skarbnikowi Gminy i Miasta.

s5

Zaz4dzenie wchodzi w 2ycie z dniem wydania.
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Uchwala Nr.. / /15

Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach

z dnia .................. 2015 r.

w sprawie okre6lenia wzor6w formularzy informacji i deklaracji na podatek od nieruchomo6ci
obowiazujecych od 1 stycznia 2016 roku.

Na podstawie:
- art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust 1, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia I marca 1990 r. o samorzAdzie

gminnym (tekst jednolity Dz . U. z 2015 r., poz. 1 515),
- art. 6 ust. 13 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i optatach lokalnych (tekst jednolity

Oz. U.22014t., poz.849 z p62niejszymi zmianami),
na wniosek Burmistrza Gminy i Miasta CzeMionka-Leszczyny

Rada Miejska w Czerwionce-Leszczynach
uchwala, co nastQpuje:

sl
W zakresie wzor6w informacji i deklaracji na podatek od nieruchomosci:

1) okre6la siQ wz6r informacji w sprawie podatku od nieruchomo6ci lN-1 stanowiqcy zalqcznik
Nr 1 do niniejszej uchwaly;

2) okresla siQ v\rz6r deklaracji na podatek od nieruchomosci DN-1 stanowiacy zalacznik Nr 2 do
niniejszej uchwaly.

s2

Traci moc uchwata Nr y,yJVl470l13 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 22 listopada
2013r. w sprawie okre6lenia wzor6w formularzy informacji i deklaracji na podatek od nieruchomosci
obowiAzujacych od 1 stycznia 2014 toku (Dz. Urz. Woj. Sl. z 2013r. poz. 7085).

s3

Wykonanie uchwaty powierza siQ Burmistrzowi Gminy i Miasta CzeMionka-Leszczyny.

s4

Uchwala wchodzi w zycie po uplywie 14 dni od dnia ogloszenia w Dzienniku Urzqdowym
Wojew6dztwa Slqskiego z mocq obowiqzujaca od dnia 1 stycznia 2016 roku. Podlega ona podaniu do
wiadomosci mieszkanc6w w spos6b avyczqrc,uro przyjQty na terenie gminy i miasta, tj. w gazecie
lokalnel 'Kurier" oraz na tablicach ogiloszeh w siedzibie UrzQdu iw poszczeg6lnych solectwach
idzielnicach.
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1. NIP / numer PESELI

Zalqcznik Nr'l
do Uchwaly Nr ...............Rady Miejskiej
w Czenvionce-Leszczynach
z dnia ...............

Nr ewidencyjny

Tel. kontaktowy

lN-1 TNFORMACJA W SPRAWIE PODATKU OD NTERUCHOMOSCT

Zgloszenielzmiana* danych do opodatkowania, dotyczy zdarzenia zaistnialego w dniu
* Zmiana powinna zawiercc wszystkie skladniki podatku (nie tylko zmienione).

Numer PESEL wpisujq podatnicy bqdacy osobami fizycznymi objqtymi rejestrem PESEL, nieprowadzqcy dzialalno6ci
gospodarczej lub niebqdqcy zarejestrowanymi podatnikami podatku od towar6w i uslug. ldenffikator podatkowy NIP
wpisujq pozostali podatnicy.
Dane nieobowiqzkowe.
Wykazujq osoby, kt6rym nie nadano numeru ewidencyjnego PESEL.

2

Podstawa prawna:
Skladaj4cy:

Termin skladania:

Ustawa z dnia 12 (tj. Dz.U. 2 2014 r., poz. 849 ze zm.).
Formulaz pz.eznaczony dla os6b frzycznych bQdecych uda5cicielami nieruchomo6ci lub obiekt6w budowlanych,
posiadaczami samoistnymi nieruchomosci lub obiekt6w budowlanych, u2ytkownikami wieczystymi grunt6w,
posiadaczami nieruchomoSci lub ich czg6ci albo obiektow budovuanych lub ich czqSci, stanowiqcych vdasnosc
Skarbu Paistwa lub jednostki samoz4du terytorialnego.
W terminie 14 dni od zaistnienia okolicznoSci maj4cych wplyw na powstanie, bqd2 wygaSniqcie obowigku
podatkowego lub zaistnienia zdazenia majqcego wplyw na wysokos6 opodatkowania.

A. MIEJSCE SKLADANIA INFORMACJI

B urm istrz Gm i ny i M iasta Czenrion ka-Leszczyny
4/,-230 Czenrionka-Leszczyny ul. Parkowa 9

B. DANE S EGO INFORMACJ
B.1 DANE IDENTYFIKACYJNE

4. Rodzaj wla sno6ci, posiadania (zaznaczy t ulaSciwa kratkQ)

E S. uZytkownik wieczysty E 6. wspolu2ytkownik wieczysty

O 4. wsp6lposiadacz samoistny

E 8. wspolposiadacz

5. Miejsce/a (adres/y) polo2enia pzedmiot6w opodatkowania oraz numer/y dzialek

7.1 Nazwisko, pierwsze pierwsze imig, drugie imiq

1 lmiq ojca, imiq matki, data urodzenia' 8.2 lmiq ojca, imiq matki, data

9.1 Numer PESEL/REGON

8.2 ADRES ZAMIESZKANIA

15. Numerdomu/Numer

c. oKoLrczNoscr PowoDUJAcE KoN
Podatnik ma obowiEzek zlo2enia wraz z korektq informacji pisemnego uzasadnienia Wzyczyny korekty - art.81 ustawy z dnia 29 sierpnia





D. DANE DOTYCZACE PRZEDMIOTOW OPODATKOWANIA (z vwiatkiem zwolnionych)
T).1 POWIERZCHNIA GRUNTOW Podstawa opodatkowania

1 . zlr.riqzanych z prowadzeniem dzialalno6ci gospodarczej, bez
wzglQdu na spos6b zakwalifikowania w ewidencji grunt6w
i budynk6w .... m2

20

2. pod wodami powierzchniowymistojqcymi lub wodami
powierzchniowymi plynacymi iezior i zbiornik6w sztucznvch

,., 
................,.....,.,..,, ha

3. pozostalych, w tym zajQtych na prowadzenie odplatnej
statutowej dzialalnosci pozytku publicznego przez organizacje
pozwku publiczneqo

22.

m2

niezabudowanych objQtych obszarem rewitalizacji, o kt6rych
mowa w ustawie z dnia 9 pa2dziernika 2015 t. o rewitalizacji
(Dz.U. poz. 1777 ), i poloaonych na terenach, dla kt6rych
miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje
p'zeznaczenie pod zabudowq mieszkaniowa uslugowq albo
zabudowq o pzeznaczeniu mieszanym obejmujqcym wytacznie
te rodzaje zabudowy, jezeli od dnia wejscia w zycie tego planu w
odniesieniu do tych grunt6w uplynql okres 4lat, a w tym czasie
nie zakohczono budowy zgodnie z przepisami prawa
budowlaneqo

4.

........ m2

D.2 POWTERZCHNTA UZYTKOWA BUDYNKoW LUB tCH CZESC|
)o powiezchni u2ytkowej budynku lub jego czQsci nale2y zaliczya powiezchniQ mierzonq, po wewnQtrznej dlugoSci Scian na wszystkicl
(ondygnacjach, z wy'j4tkiem powierzchni klalek schodowych oraz szyb6w d2wigowych. Za kondygnacjQ uwa2a siQ rowtiez gara2e podziemne

)iwnice, suterenv i Doddasza u2ytkowe.

1 . mieszkalnych - ogolem
w tym:

- kondygnacji o wysoko6ci od '1,40 do 2 ,20 m (zaliczy| 50ok powiezchni)

- kondygnacji o wysoko6ci powy2ej 2,20 m

24.

m2

ln2

2. budynk6w mieszkalnych lub ich czQsci zajetych na prowadzenie
dzialalnosci gospodarczej - ogolem
w tym:

- kondygnacji o wysokosci od 1,40 do 2 ,20 m (zaliczye 50o/o powierzchni)

- kondyqnacji o wysokosci powyzei 2,20 m

m2

m2

..... m2

3. zajQtych na prowadzenie dzialalno6ci gospodarczej w zakresie
obrotu kwalifikowanym materialem siewnym - ogolem
w tym:

- kondygnacji o wysokosci od 1,40 do 2,20 m (zaliczy(,50o/o powiezchni)

- kondyqnacji o wysokosci powy2ei 2,20 m

ii m2

m2

4. vr,liqzanych z udzielaniem Swiadczei zdrowotnych w rozumieniu
przepis6w o dzialalno6ci leczniczej, zajelycll pnez podmioty
udzielajace tych Swiadczeh - ogolem
w tym:

- kondygnacji o wysokosci od 1 ,40 do 2 ,20 m (zalic.zyt 50o/o powierzchni)

- kondvonacii o wvsoko6ci oowv2ei 2.20 m

27.

..... m2

m2

...... m2

5. garazy w budynkach niemieszkalnych oraz gara2y wolnostojqcych
nie zwiazanych z prowadzeniem dzialalnoSci gospodarczej -
ogolem
w tym:

- kondygnacji o wysokosci od 1 ,40 do 2 ,20 m (zaliczye 50o/o powierzchni)

- kondvqnacii o wvsoko6ci oowzei 2.20 m

24.

..... m2

m2

pozostalych budynk6w lub ich cze6ci (nie wymienionych
powyzej), w tym zajqtych na prowadzenie odplatne.i statutowej

6. 29.

ozrarar noscr pozyrKU puDr rcznego pt zez otgan|zacJe pozytKu
publicznego - ogolem
wtym:

- kondygnacji od 1,40 do 2,20 m ( zaliczya 50o/o powiezchni )

- kondygnacji o wysoko6ci powyzej 2,20 m
m2





7. zwiqzanych z prowadzeniem dzialalno6ci gospodarczej
(poza budynkiem mieszkalnym) - ogotem
wtym:

- kondygnacji od 1,40 do 2,20 m ( zalicaft 50% powiezchni )

- kondygnacji o wysoko6ci powy2ei 2,20 m

]0.
tt,l2

fr2

m2

).3 WARTOSC
)ZIALALNOSCI

BUDOWLI LUB
GOSPODARCZEJ

ICH CZESCI ZWIAZANYCH Z PROWADZENIEIV

. budowle

31. Podstawa opodatkowania w zl. z dokladnoSci4
lo 1 zl.

...........................21

. INFORMACJA O PRZEDMIOTACH ZWOLNIONYCH
(podai powiezchniq, bqd2 warto66 budowli przedmiot6w zwrclnionych oraz pzepis prawa - z jakiego tytulu wystQpuje zwolnienie)

F. OSWIADCZENIE I PODPTS/Y SKLADAJACEGO/CYCH / OSOBY REPREZENTUJACEJ

ie podane przeze mnie dane sa zqodne z

ta wypelnienia (dzien - miesiac - rok) (pieczqi) skladaj4cego/cych / osoby reprezentujqcej

G. ADNOTACJE ORGANU PODATKOWEGO

37. Data i podpis pzyjmujqcego

\,
\F

$
A





1.NlP / numer PESEL, 
(niopotuebne Zalqcznik Nr 2

do Uchwaly Nr........ Rady Miejskiej
w Czenarionce-Leszczynach
z dnia ..............

DN-1 DEKLARACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOSCI

Numer PESEL wpisujE podatnicy bqdEcy osobami fizycznymi objqtymi rejestrem PESEL, nieprowadzqcy dzialalnoSci
gospodarczej lub niebqdqcy zarejestrowanymi podatnikami podatku od towar6w i uslug. ldentyfikator podatkowy NIP
wpisujq pozostali podatnicy.
Wykazujq osoby fizyczne, kt6rym nie nadano numeru ewidencyjnego pESEL

Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o i oplatach lokalnych (t.j. Dz.U. 22014 r, poz. 849 ze zm.).
Formulaz pzeznaczony dla os6b prawnych, jednostek organizacyjnych oraz spolek nie majqcych osobowoSci prawnej
bqdEcych vda6cicielami nieruchomo6ci lub obiekt6w budowlanych, posiadaczami samoistnymi nieruchomo6ci lub
obiekt6w budowlanych, u2ytkownikami wieczystymi grunt6w, posiadaczami nieruchomoSci lub ich czqSci albo obiekt6w
budowlanych lub ich czqSci, stanowiqcych vdasno6i Skarbu Panstwa lub jednostki samozqdu terytorialnego oraz dla
os6b fizycznych bqd4cych wsp6hMa6cicielami lub wspolposiadaczami z osobami prawnymi, bqd2 z innymi jednostkami
organizacyjnymi nieposiadajqcymi osobowoSci prawnej lub z spolkami nieposiadajqcymi osobowoSci prawnej,
z wyjqtkiem os6b twozEcych wsp6lnotq mieszkaniowE.
Do 31 stycznia kazdego roku podatkowego lub w terminie 14 dni od zaistnienia okolicznoSci maj4cych wplyw na
powstanie, bqd2 wygaSniqcie obowi4zku podatkowego lub zaistnienia zdarzeh majqcych wplyw na wysokoSd
opodatkowania.
Organ podatkowy wta6ciwy ze

A. MIEJSCE SKLADANIA DEKLARACJI
3. Nazwa i adres siedziby organu podatkowego

Burmistrz Gminy i Miasta Czeruyionka-Leszczyny

DANE SKLADAJACEGO DEKLARAGJf lniepotrzebne skreStic)
" - dotyczy skladajqcego deklaracjq niebedAcego osobE fizycznq ** - dotyczy sktadajqcego deklaracjq

8.1 DANE IDENTYFIKACYJNE

E 5. uzytkownik Weczysty E 6. wsp6luzytkownik wieczysty E 7. posiadacz

E 4. wspolposiadacz samoistny

E 8. wsp6lposiadacz

7. Numer/y ksiqgi wieczystej lub

8. Nazwa pelna '/ Nazwisko, pieruvsze imiq, drugie imiQ*

8.2 ADRES SIEDZIBY- / ADRES ZAMIESZKANIA**

17. Numerdomu/

POWODUJACE KONTE
Podatnik ma obowi4zek zlo2enia wraz z korekta deklaracji pisemnego uzasadnienia pzyczyny korekty - art.81 ustawy z dnia 2g
sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa.

i (zaznaczye udaSciwq kratkq)

roczna E 2. korekta





D. DANE DOTYCZACE PRZEDMIOTOW OPODATKOWANIA (z vwiatkiem zwolnionvch)

Podstawa
oDodatkowania w m'?/(ha)

Stawka
podatku

Kwota podatku
(21., gr.)

D.1 POWIERZCHNIA GRUNTOW

1 . zwiqzanych z prowadzeniem dzialalno6ci
gospodarczej, bez wzglQdu na spos6b
zakwalifikowania w ewidencji grunt6w
i budynk6w ............................ m2

23. 24.

2. pod wodami powierzchniowymi stojacymi
lub wodami powierzchniowymi ptynqcymi
jezior i zbiornik6w sztucznvch

25.

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

26. 27

3. pozostalych, w tym zajQtych na
prowadzenie odptatnej statutowej
dzialalno6ci po2ytku publicznego przez
organizacje pozytku publicznego

28,

m2

29. 30.

4. niezabudowanych objqtych obszarem
rewitalizacji, o kt6rych mowa w ustawie z
dnia 9 pa2dziernika 2015 r. o rewitalizacji
(Dz.U. poz. 1777), i polo2onych na
terenach, dla kt6rych miejscowy plan
zagospodarowania przestrzennego
przewiduje przezoaczenie pod zabudowQ
mieszkaniow4 ustugowq albo zabudowq o
ptzeznaczeniu mieszanym obejmujEcym
wylqcznie te rodzaje zabudowy, je2eli od
dnia wej6cia w zycie tego planu w
odniesieniu do tych grunt6w uplynql okres 4
lat, a w tym czasie nie zakoiczono budowy
zgodnie z przepisami prawa budowlanego

31. 32.

D.2 POWTERZCHNTA UZYTKOWA BUDYNKOW LUB tCH CZESCT
Do powierzchni uzytkoweJ budynku lub jego czqSci nale2y zaliczye powierzchnie mierzona po wewnqtrznej
dlugosci Scian na wszystkich kondygnacjach, z wyjqtkiem powierzchni klatek schodowych oraz szyb6w
dzwigowych. Za kondygnacjq uwaza siQ r6wnie2 gara2e podziemne, piwnice, sutereny i poddasza uzytkowe.

1. mieszkalnych - ogolem
w tym:

- kondygnacji o wysokosci od '1,40 do 2,20 m
(zaliczyd 50% powiezchni)

- kondygnacji o wysokosci powy2ej 2,20 m

34.

m2

35. 36.

m2

2. zuiqzanych z prowadzeniem dzialalno6ci
gospodarczej oraz od czQsci budynk6w
mieszkalnych zajetych na prowadzenie
dzialalno6ci gospodarczej - ogotem,
w tym:

- kondygnacji o wysoko6ci od '1,40 do 2,20 m
(zaliczy6 50% powiezchni)

- kondygnacji o wysokosci powyzej 2,20 m

37.

m2

38.

3. zajetych na prowadzenie dzialalno6ci
gospodarczej w zakresie obrotu
kwalifikowanym materialem siewnym -
ogotem,
w tym:

- kondygnacji o wysoko6ci od 1,40 do 2,20 m
(zaliczy6 50% powjerzchni)

- kondygnacji o wysokoSci powy2ej 2,20

m2

40. 41.

^2

33.





4. zNiqzanych z udzielaniem Swiadczeh
zdrowotnych w rozumieniu przepis6w
o dzialalnosci leczniczej, zqetych Vzez
podmioty udzielajace tych Swiadczeri -
ogolem,
w tym:

- kondygnacji o wysoko6ci od 1,40 do 2,20 m
(zaliczyc 50% powiezchni)

- kondygnacji o wysokosci powyzej 2,20 m

43. 44. 45.

^2

m2

5. pozostalych, w tym zajetych na
prowadzenie odplatnej statutowej
dzialalno6ci po2ytku publicznego pzez
organizacje po2ytku publicznego-og6lem
w tym:
- kondygnacji o wysokosci od '1,40 do 2,20 m

(zaliczyd 50% powiezchni)

" kondygnacji o wysokosci powy2ej 2,20

46. 47 44.

^2

m2

6. gara2y w budynkach niemieszkalnych oraz
garazy wolnostojacych nie zwiazanych z
prowadzeniem dzialalnosci gospodarczej -
ogolem
w tym:

- kondygnacji o wysoko6ci od '1,40 do 2,20 m
(zaliczye 50ok powiezchni)

- kondygnacji o wysokosci pory2ej 2,20 m

49.

^?

50. 51.

m2

m2

D.3 WARTOSC BUDOWLI LUB ICH CZESCI ZWIAZANYCH Z PROWADZENIEM
DZIAT-ALNOSCI GOSPODARCZEJ

1. budowle
zl

54.

E. LACZNA KWOTA PODATKU

Kwota podatku ( w pelnych zlotych )

55.

zl

F. INFORMACJA O PRZEDMIOTACH ZWOLNIONYCH
(podaa powierzchniQ, bqd2 wartosc budowli oraz pzepis prawa - z jakiego tytulu wystQpuje zwolnienie)





G. OSWIADCZENIE r PODPTS SKLADAJACEGO / OSOBY REPREZENTUJACEJ

Data wypelnienia (dziei - miesiac - rok)

Pouczenie
Niniejsza deklaracja stanowi podstawq do wystawienia tytutu wykonawczego, zgodnie z przepisami ustawy
z dnia 17 czerwca 1966 r. o postepowaniu egzekucyjnym w adm inistracji (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 1619 ze zm.\.
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