
BURMTSTRZ
Slvlir-\Y I MIASTA

Czcrwronka'LeszczYnY Zarzqdzenie Nr 513/16
Burmistrza Gminy i Miasta Czeruvionka-Leszczyny

z dnia 14listopada 2016 roku.

w sprawie: konsultacji projektu uchwaly dotyczqcej okre6lenia wzor6w
formularzy informacji i deklaracji na podatek rolny obowiqzujqcych od dnia
1 stycznia 2017 roku.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia I marca '1990r. o samozadzie
gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2016t., poz. 446 z po2n. zm.), w zwiqzku z $ 3 i 4
Uchwaly Nr lX13B/15 Rady Miejskiej w Czenruionce-Leszczynach z dnia 26 czet\Nca
2015r. w sprawie okreSlenia szczeg6lowego 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 2016r., poz. 239 z p62n. zm.)
projekt6w aktow prawa miejscowego w dziedzinach dotyczqcych dzialalno6ci
statutowej tych organizacji (Dz. Urz. Woj. Slqskiego 22015r., poz. 3888).

1.

zarzqdzam, co nastQpuje :

s1

Pzeprowadzii konsultacje, kt6rej pzedmiotem jest projekt uchwaly Rady
Miejskiej w Czerwionce - Leszczynach w sprawie okreSlenia wzor6w
formularzy informacji i deklaracji na podatek rolny obowiqzujqcych od dnia
1 stycznia 2017 roku.
Ustalii termin przeprowadzenia konsultacji od 1 6.11 .2016r. do 23.11 .2016r.
Podmiotami uprawnionymi do udzialu w konsultacjach s4 organizacje
pozaz4dowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia
2003r. o dzialalno5ci pozytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz.
U.22016r., poz.239 zp62n. zm.) orazrada dzialalno5ci pozytku publicznego.
Wszelkie uwagi i opinie do projektu uchwaly mo2na zglaszae,:
w formie pisemnej na adres: Urz4d Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, ul.
Parkowa 9, 44-230 Czenvionka-Leszczyny (decyduje data wplywu do Uaqdu
Gminy i Miasta),
poczta elektronicznq na adres e-mail rp@czeruvionka-leszczyny.com.pl
za poSrednictwem faksu pod numerem 32 4311760
Udzielanie wyjaSnieh oraz pzyjmowanie wniosk6w i opinii dotyczqcych
projektu uchwaly nalezy do kompetencji kierownika Referatu Podatk6w.

s2

Projekt uchwaly, o kt6rej mowa w $ 1 pkt 1 stanowi zalqcznik do niniejszego
Zazqdzenia.
Nie pzedstawienie pzez ww. podmioty opinii w terminie okreSlonym w g 1 pkt
2 oznacza akceptacjq pzedstawionego projektu uchwaly, o kt6rej mowa
wS1pkt1.

2.

4.
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2)
3)
E
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1.

2.

s3

Sprawozdanie z pzeprowadzonych konsultacji zostanie pzedstawione
Radzie Miejskiej.
Do sprawozdania, o kt6rym mowa w ust. 1 Burmistz zalqczy wlasne
stanowisko odno6nie uzyskanych opinii i opublikuje je na stronie internetowej
Uzqdu Gminy i Miasta w Czenvionce-Leszczynach.

s4

Wykonanie Zarzqdzenia powiezam Skarbnikowi Gminy i Miasta.

s5

Zarzqdzenie wchodzi w 2ycie z dniem wydania.
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BUBMISTRZ
GMINI t MIASTA

Czerwlonka Lcszczyny Zalqcznik do Zazqdzenia Nr 51 3/16
z dnia 14 listopada 2016r.

Uchwala Nr .. / / 16

Rady Miejskiej w Czetwionce-Leszczynach

z dnia .................. 20'16 r.

w sprawie okreslenia wzor6w formularzy informacji i deklaracii na podatek rolny
obowiEzujqcych od 1 styeznia 2017 roku.

Na podstawie:
- art. 18 ust. 2 pkt 8, art.40 ust 1, art.4l ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samozedzie

gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 t., poz. 446 z p62n. zm.),
- art. 6a ust. ll ustawy z dnia 15 listopada 'lg84r. o podatku rotnym (tekst jednolity Dz.U. z 20161.,

poz.617),
na wniosek Burmistza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny

Rada Miejska w Czerwionce-Leszczynach
uchwala, co nastepuje:

sr
W zakresie wzor6w informacji i deklaracji na podatek rolny:

1) okresla sie wz6r informacji w sprawie podatku rolnego lR-1 stanowiecy zalecznik Nr 1 do
niniejszej uchwaly;

2) okresla sie wz6r deklaracji na podatek rolny DR-1 stianowiecy zalqcznik Nr 2 do njniejszej
uchwaly.

s2

Traci moc uchwala Nr XXXV|471113 Rady Miejskiej w Czenvionce-Leszczynach z dnia 22listopada
2013r. w sprawie okreSlenia wzor6w formulazy, informacji i deklaracji na podatek rolny
obowiqzujqcych od 1 stycznia 2014 toku (Dz.Urz.Woj.Sl. zZO13t., poz.7086).

ss

Wykonanie uchwaly powieza sig Burmistzowi Gminy i Miasta CzeMionka-Leszczyny.

s4

Uchwala podlega ogloszeniu w Dzienniku Urzedowym Wojew6dztwa Slqskiego i wchodzi w Zycie
z dniem 1 stycznia 2017 roku.
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Zalqcznik Nr 1

do Uchwaly Nr ...

Rady Miejskiej w Czenrvionce-Leszczynach
z dnia ...

Nr ewidencji

Tel. kontaktowy

1. NIP / numer PESEL'

tR-1 INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU ROLNEGO

Na

2. Rok

Podstawa prawna:
Skladajqcy:

Termin skladania:

Mieisce skladania:

Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz.617 ze zm.)
Formularz pfteznaczony dla osob fizycznych bedacych vdaScicielami gruntow, posiadaczami samoistnymi gruntow,
u2ytkownikami wieczystymi grunt6w, posiadaczami grunt6w na podstawie umowy zawartej stosownie do pzepis6w
o ubezpieczeniu spolecznym rolnikow lub pzepisow dotyczqcych uzyskiwania rent strukturalnych oraz posiadaceami
gruntow stanowi4cych w{asnoSc Skarbu Paistwa lub jednostki samoz4du terytorialnego.
W terminie 14 dni od zaistnienia okolicznosci majacych wplyw na powstanie, bqdz wygasniqcie obowiqzku

podatkowego lub zaistnienia zdazenia majacego wplyw na wysokoSc opodatkowania.
Oroan oodatkowv w{aSciwv ze wzoledu na mieisce oo}o2enia nieruchomoSci.

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

Bu rm i strz Gm i ny i M iasta Cze rurion ka-Leszczyny
4-230 Czeruionka-Leszczvny ul, Parkowa 9

B. DANE SKLADAJACEGO INFORMACJE
B. DANE IDENTYFIKACYJNE

4. ia (zaznaczyc w{a5ciwq kratkq)
E 2. wsp6lvdaSciciel 0 3. posiadacz samoistny

tr 6. wsp6lu2ytkownik wieczysty E 7. posiadacz
E 1. r,r4a6ciciel

D 5. uzytkownik wieczysty
E 4. wspolposiadacz samoistny
E 8. wspolposiadacz

polo2enia

6. Numer/y ksiqgi wieczystej lub zbioru/6w dokument6w

9l tlumer PESET/REGON

7.2 Nazwisko, pierwsze imiq, drugie imiq

92 liumer PESEL/REGON

B. 2 ADRES ZAMIESZKANIA
1 12. PoWat

14. Ulica 15. Numer domu / Numer lokalu

17. Kod pocztowy 18. Poczta

c. oKoLrczNoscr powoDUJAcE KoNrEczNosc zLozENrA TNFoRMACJ!

I O f . informacia skladana po raz pierwszv na dany rok E 2. korekta upzednio zlo2onei informacii

D. DANE DOTYCZACE PRZEDMIOTOW OPODATKOWANIA (wlacznie ze zwolnionvmi)
Powierzchnia gruntu w hektarach fizycznych

Grunty orne

I

il

llla
iltb

lVa

tvb
V
VI

Ylz

1 Numer PESEL wpisujq podatnicy bqdqcy osobami fizycznymi objqtymi rejestrem PESEL, nieprowadzqcy dzialalnoSci
gospodarczej lub niebgdqcy zarejestrowanymi podatnikami podatku od towar6w i ustug. lden\rfikator podatkowy NIP
wpisujq pozostali podatnicy.

2 Dane nieobowiqzkowe.
3 Wykazujqosoby, kt6rym nie nadano numeru ewidencyjnego PESEL.



Uiytki zielone

I

t

Vlz
Grunty rolne zabudowane

I

llla
r

tb

lVa

tvb

Vlz
Grunty pod stawami

a) zarybione, lososiem, troci4
olowacica. oalia i oskaoiem

b)zarybione innymi gatunkami ryb
ni2 w ooz. a)

c) grunty pod stawami
niezarvbionymi

Rowy
Grunty zadzewione

i zakzewione poloione na
uivtkach rolnvch

I

I
llla

t

b

lVa

tvb

Vlz
Nieuiytki - grunty zwolnione

Razem



1.NlP / numer PESEL, 
(niepotzebne

DR-1

Zalqcznik Nr 2
do Uchwaly Nr...
Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach
z dnia ...

DEKLARACJA NA PODATEK ROLNY

Na

2. Rok

z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (t.j. DzU. z 2016 r., poz. 617 ze zm.)
Formulaz przeznaczony dla osob prawnych, jednostek organizacyjnych oraz spolek nie majEcych osobowoSci

prawnej bqdqcych wlaScicielami grunt6w, posiadaczami samoistnymi gruntow, u2ytkownikami wieczystymi grunt6w,
posiadaczami grunt6w stanowiqcych uiasnoSc Skarbu Paristwa lub jednostki samoz4du terytorialnego oraz dla os6b
fizycznych bqdqcych wspolwlaScicielami lub wspolposiadaczami z osobami prawnymi, bqd2 z innymi jednostkami
organizacyjnymi nieposiadajqcymi osobowoSci prawnej lub ze sp6lkami nieposiadaj4cymi osobowo5ci prarrvnej.

Do 15 stycznia ka2dego roku podatkowego lub w terminie 14 dni od zaistnienia okolicznoSci majqcych wplyw na
powstanie, bqd2 wygaSniqcie obowiqzku podatkowego lub zaistnienia zdazeh majqcych wplyw na wysokosi
opodatkowania.
Organ podatkowy wla6ciwy ze wzglqdu na miejsce polo2enia nieruchomo6ci.

A. MIEJSCE SKLADANIA DEKLARACJI

Bu rmistrz Gm iny i M iasta Cze nrvionka.Leszczyny

DANE SKLADAJACEGO DEKLARACJf lniepotrzebne skreStii)
. - dotyczy skladajacego deklaracjq niebQdacego osob4fizycznq ** - dotyczy skladajqcego deklaracjQ bqdqcego osobqfizycznq

8.1 DANE IDENTYFIKACYJNE
4. Rodzaj skladajqcego deklaracjq (zaznaczyc wla3ciw4

E 1. osoba fizyczna fl 2. osoba prawra E 3. jednostka organizacyjna E 4. spolka nie majqca osobowoSci prawnej

E 1. r,rdaSciciel D 2. wsp6lvrdaSciciel fl 3. posiadacz samoistny E 4. uapolposiadacz samoistny

El 5. u2ytkownik wieczysty tr 6. wsp6luzytkownik wieczysty E 7. posiadacz E 8. wspolposiadacz

polo2enia pzedmiot6w opodatkowania oraz numer/y

8. Nazwa pelna- / Nazwisko, pierwsze imie,

9. Nazwa skr6cona* / imiq ojca,

8.2 ADRES SIEDZIBY- / ADRES ZAMIESZKANIA"*

17. Numer domu /

21. Okolicznoici (zaznaczyc wfa6ciwq kratkq)

D 1. deklaracja roczna D 2. korekta

Numer PESEL wpisujq podatnicy bqd4cy osobami fizycznymi objqtymi rejestrem PESEL, nieprowadzqcy dzialalno6ci
gospodarczej lub niebgdqcy zarejestrowanymi podatnikami podatku od towar6w i uslug. ldentyfikator podatkowy NIP
wpisujq pozostali podatnicy.
Wykazujq osoby fizyczne, kt6rym nie nadano numeru ewidencyjnego PESEL.



D. DANE DOWCZACE PRZEDMIOTOW OPODATKOWANIA (@

Klasy uzytkow
wynikajqce
z ewidencji
grunt6w
ibudynk6w

Powiezchnia gruntu w hektarach
fizvcznvch

Liczba
hektar6w
przelicze-
niowych

Stawka
zl ha

(przelicze-
niowego lub
fizycznego)

w zl,gr

Wymiar
podatku
rolnego
w zl,grOgolem

Niepodlegajace
przeliczeniu
na hektary

przeliczeniowe

Podlegajace
przeliczeniu
na hektary

przeliczeniowe

Grunty orne

I

I
llla
iltb
lVa

tvb

VI

Vlz
Sady

I

I
llla

b

lVa

tvb

vt
Vlz

Uiytki zielone

I

IV

VI

Vlz
Grunty rolne
zabudowane

I
llla

lltb
lVa

IV
tvb

VI

Vlz

I



Grunty pod
stawami

a)zarybione,
lososiem, trocia,
glowacicq, palia i

ostraoiem
b) zarybione innymi
gatunkami ryb niz w

ooz. a)
c)grunty pod

stawami
niezarybionvmi

Rowy

Grunty
zadrzerrvione
i zakrzewione
poloione na

uivtkach roln\rch
I

llla

lIb
lVa

IV

tvb

vt
Vlz

Razem
(bez zwolnief )

E. INFORMACJA O PRZEDMIOTACH ZV\IOLNIONYCH
(podac rodzaj, klasq i powierzchniQ grunt6w zrivolnionych oraz pzepis prawa - z jakiego tytulu wystepuie zu/olnienie)

F. ULGIW PODATKU ROLNYM OD GRUNTOW
1. z tytulu nabycia lub obiqcia w zaqospodarowanie orunt6w
2. inwestycyjne
3. gorskie
4. rnne
Razem

G. LACZNA KWOTA PODATKU

Kwota podatku
(nale2y zaokraoli6 do oelnvch ztotvch)



SKLADAJACEGO / OSOBY REPREZENTUJACEJ

Data vlypelnienia (dzieh - miesiac - rok)

Pouczenie
Niniejsza deklaracja stanowi podstawQ do wystawienia tytulu wykonawczego, zgodnie z przepjsami ustawy
z dnia 17 czerwca 1966 r. o postQpowaniu egzekucyjnym w administracji (t.j. Dz.U. 22016r., poz.599 ze zm.).
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