
Zarzqdzenie Nr 633/18
Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny

z dnia 28 listopada 2018 roku.

w sprawie: konsultacji projektu uchwaly dotyczqcej okre6lenia wzor6w
formularzy informacji i deklaracji na podatek od nieruchomo6ci
obowiqzujqcych od 1 stycznia 2019 roku.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorzEdzie
gminnym (tekst jednolity Dz. U.22018r., poz.994 zp62n. zm.), w zwiqzku z g 3 i4
Uchwaly Nr lX/138/15 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 26 czerwca
2015r. w sprawie okre6lenia szczeg6lowego sposobu konsultowania z radq
dzialalno6ci pozytku publicznego i organizacjami pozarzqdowym i i podmiotami
wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o dzialalnoSci po2ytku
publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2018r., poz. 450 z p62n. zm.)
projekt6w akt6w prawa miejscowego w dziedzinach dotyczqcych dzialalnoSci
statutowej tych organizacji (Dz. Urz. Woj. Slqskiego 22015r., poz. 3888).

1.

zarzqdzam, co nastepuje :

sl
Pzeprowadzit konsultacje, kt6rej przedmiotem jest projekt uchwaty Rady
Miejskiej w Czenrvionce-Leszczynach w sprawie okre6lenia wzor6w
formularzy informacji i deklaracji na podatek od nieruchomoSci
obowiqzujqcych od '! stycznia 2019 roku.
Ustali6 termin przeprowadzenia konsultacji od 30.11.2018 r. do 7.12.2018 r.

Podmiotami uprawnionymi do udzialu w konsultacjach sq organizacje
pozazqdowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia
2003r. o dzialalno6ci pozytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz.
U. z 2018r., poz. 450 z p62n. zm.) oraz rada dzialalno6ci po2ytku publicznego.
Wszelkie uwagi i opinie do projektu uchwaly mo2na zglaszae'.
w formie pisemnej na adres: Urzqd Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny,
ul. Parkowa 9, 44-230 Czerwionka-Leszczyny (decyduje data wplywu do
Urzqdu Gminy i Miasta),
pocztq elektronicznq na adres e-mail rp@czerwionka-leszczyny.com.pl
za po6rednictwem faksu pod numerem 32 4311760
Udzielanie wyja5nieh oraz przyjmowanie wniosk6w i opinii dotyczqcych
projektu uchwaly nale2y do kompetencji kierownika Referatu Podatk6w.

s2

Projekt uchwaty, o kt6rej mowa w $ 1 pkt 1 stanowi zalqcznik do niniejszego
Zarzqdzenia.
Nie przedstawienie przez ww. podmioty opinii w terminie okre5lonym w $ 1 pkt
2 oznacza akceptacjq przedstawionego projektu uchwaly, o ktorej mowa
w$ 1 pkt 1.

2.
3.

4.
1)

2)
3)
A

1.

2.



s3

1. Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji zostanie przedstawione
Radzie Miejskiej.

2. Do sprawozdania, o kt6rym mowa w ust. 1 Burmistrz zalqczy wlasne
stanowisko odnoSnie uzyskanych opinii i opublikuje je na stronie internetowej
Urzqdu Gminy i Miasta w Czeruionce-Leszczynach.

s4

Wykonanie Zarzqdzenia powierzam Skarbnikowi Gminy i Miasta.

s5

Zarzqdzenie wchodzi w 2ycie z dniem wydania.
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ZalAcznik do ZaaEdzenia Nr 633/18
z dnia 28 listopada 2018 r.

Uchwala Nr .. , ... / 18

Rady Miejskiej w Czeruvionce-Leszczynach

z dnia .................. 2018 r.

w sprawie okreslenia wzor6w formularzy informacji i deklaracji na podatek od nieruchomosci
obowiezujacych od 1 stycznia 20i9 roku.

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

gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2018 t. poz. 994 z p6zniejszymi zmianami),- art. 6 ust. 13 ustawy z dnia 12 stycznia 199'l r. o podatkach i oplatach lokalnych (tekst jednolity
Dz. U. z 2018 t. poz. 1445 z p6zniejszymi zmianami),

na wniosek Burmistza Gminy i Miasta Czenvionka-Leszczyny

Rada Miejska w Czerwionce-Leszcrynach
uchwala, co nastepuie:

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

1) okresla sie wz6r informacji w sprawie podatku od nieruchomosci lN-1 stanowiqcy zalEcznik
Nr 1 do niniejszej uchwaly;

2) okresla siQ wz6r deklaracji na podatek od nieruchomosci DN-1 stanowiqcy zalqcznik Nr 2 do
niniejszej uchwaly.

s2

Traci moc uchwala Nr XXVlll/318/16 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 25 listopada
2016 r. w sprawie okreslenia wzorow formulazy informacji ideklaracji na podatek od nieruchomosci
obowiazujecych od 1 stycznia 2017 toku (Dz. Uz. Woj. St.z2016 r. poz.6453).

s3

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

s4

Uchwala podlega ogloszeniu w Dzienniku Uzgdowym Wojew6dztwa Slqskiego i wchodzi w 2ycie
z dniem 'l stycznia 2019 r.
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1. NIP / numer PESELI

1.2.........

Zatqcznik Nr 1

do Uchwaty Nr ...............Rady Miejskiej
w Czerwionce-Leszczynach
z dnia

Nr ewidencyjny

Tel. kontaktowy' ....................

tN-1 INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOSCI

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

Numer PESEL wpisujq podatnicy bgdqcy osobami fizycznymi objgtymi rejestrem PESEL, nieprowadzqcy dziatalno6ci
gospodarczej lub niebgdqcy zarejestrowanymi podatnikami podatku od towarow i uslug. ldentyfikator podatkowy NIP
wpisujq pozostali podatnicy.
Dane nieobowiqzkowe.
Wykazujq osoby, ktorym nie nadano numeru ewidencyjnego PESEL.

2
J

Podstawa prawna:
Skladajqcy:

Termin skladania:

Ustawa z dnia 12 stycznia '1991 r. o podatkach i oplatach lokalnych (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 1445 z po2n. zm.\.
Formularz ptzeznaczony dla os6b lizycznych bgdqcych wlaScicielami nieruchomoSci lub obiekt6w budowlanych,
posiadaczami samoistnymi nieruchomo6ci lub obiekt6w budowlanych, u2ytkownikami wieczystymi grunt6w,
posiadaczami nieruchomoSci lub ich czqSci albo obiekt6w budowlanych lub ich czqSci, stanowiqcych wlasnoSc Skarbu
Paistwa lub jednostki samorzEdu terytoria lnego.
W terminie 14 dni od zaistnienia okoliczno6ci majqcych wplyw na powstanie, bqdz wyga5niqcie obowiqzku
podatkowego lub zaistnienia zdazenia majqcego wplyw na wysokoSc opodatkowania.
Organ podatkowy wlaSciwy ze wzglgdu na mieisce polozenia nieruchomo6ci.

A. MIEJSCE SKLADANIA INFORMAGJI

Burmistrz Gminy i Miasta Czenrionka-Leszczyny

B. DANE S EGO INFORMACJ
B. 1 DANE IDENryFIKACYJNE

4. Rodzaj wlasnoSci, posiadania (zaznaczye wlaSciwq kratkg)

E 5. u2ytkownik wieczysty E 6. wspolu2ytkownik wieczysty

E 4. wsp6lposiadacz samoistny

E 8. wspolposiadacz

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

6. Numer/y ksiqgi wieczystej lub zbioru/ow dokumentow

7.'l Nazwisko, pienrtrsze imig, drugie imig 7.2 Nazwisko, pierwsze imig, drugie imiq

8.1 lmiq ojca, imig matki, data 8.2 lmiq ojca, imig matki, data

9.2 Numer PESEUREGON

B.2 ADRES ZAMIESZKANIA

15. Numer domu / Numer lokalu

1 9. Okoliczno6 ci (zaznaczy c wlaSciwq kratke)

E f . informacia skladana po raz pierwszv na dany rok

E '1 . wlaSciciel 0 2. wspolwlaSciciel



D. DANE DOryCZACE PRZEDMIOTOW OPODATKOWANIA (z wyiatkiem zwotnionvch)
D-1 POWIERZCHNIA GRUNTOW Podstawa opodatkowania

1. zwiqzanych z prowadzeniem dzialalnoSci gospodarczej, bez
wzglQdu na spos6b zakwalifikowania w ewidencji grunt6w
ibudynk6w

20.

.... m2
2. pod wodami powiezchniowymi stojEcymi lub wodami

powierzchniowymi pfu nacymi iezior i zbiornik6w sztucznvch
21.

.... ha
3. pozostalych, w tym zajQtych na prowadzenie odplatnej

statutowej dzialalnosci pozytku publicznego przez organizacje
pozytku publiczneqo

22.

m2

niezabudowanych objetych obszarem rewitalizacji, o kt6rych
mowa w ustawie z dnia 9 paZdziernika 2015 r. o rewitalizacji
(Dz.U. 2017t., po21023, 1529 i '1566 oraz z 2018t., poz. 756 ),i polo2onych na terenach, dla kt6rych mie.jscowy plan
zagospodarowania pzestrzennego przewiduje przeznaczenie
pod zabudowe mieszkaniowq, uslugowE albo zabudowe
o pzeznaczeniu mieszanym obejmujEcym wylqcznie te rodzaje
zabudowy, jezeli od dnia wejscia w zycie tego planu
w odniesieniu do tych grunt6w uplynql okres 4 lat, a w tym czasie
nie zakoiczono budowy zgodnie z pzepisami prawa
budowlaneoo

4.

D.2 POWTERZCHNTA UZYTKOWA BUDYNKOW LUB tCH CZESCt
)o powiezchni u2ytkowej budynku lub jego cz9sci nale2y zaliczye powierzchnie miezona, po wewnQtznej dlugosci Scian na wszystkich
(ondygnacjach, z wyjqtkiem powierzchni klatek schodowych oraz szyb6w diwigowych. Za kondygnacje uwaza siq r6wnie2 gara2e podziemne

)iwnice. suterenv i Doddasza uzvtkowe.

1 mieszkalnych - ogolem
w tym:

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

kondygnacji o wysoko6ci powyzej 2,20 m

24.

m2

2. budynk6w mieszkalnych lub ich czQ6ci zajQtych na prowadzenie
dzialalnosci gospodarczej - ogolem
w tym:

25.

m2

- ^u ulY aulr u wyn ,.u !r' \.arsyu oe/o Pewrer.urru

- kondvqnacii o wsokosci powzei 2,20 m
3. zajetych na prowadzenie dzialalnosci gospodarczej w zakresie

prowadzenia ztobka lub klubu dzieciecego, wpisanych do rejestru
zgodnie z ustawq z dnia 4 lutego 2011 t. o opiece nad dziecm
w wieku do lat 3 (t..i. Dz. U. z 2018r., poz. 603 z p62n. zm.')
og6lem
w tym:

- kondygnacji o wysokosci od 1,40 do 2 ,2O m (zaliczye 5oo/o powiezchni)

- kondygnacji o wysokosci powyzej 2,20 m

rrt2

26.

m2

m2

4. zajetych na prowadzenie dzialalnosci gospodarczej w zakresi€
obrotu kwalifikowanym materialem siewnym - ogolem
w tym:

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

- kondygnacji o wysoko6ci powyzej 2,20 m

m2

27.

m2

5. zwiqzanych z udzielaniem Swiadczen zdrowotnych w rozumieniu
przepis6w o dzialalnosci leczniczej, z{elych pzez podmioty
udzielajace tych Swiadczefi - og6lem
w tym:

- kondygnacji o wysokosci od 1,40 do 2,20 m (zaliczye 5Oo/o powiezchni)

- kondvonacii o wvsokosci Dowvzei 2.20 m

m2

28.

m2

a. garaLy w budynkach niemieszkalnych oraz gatazy wohostojqcych
nie zwiazanych z prowadzeniem dzialalno6ci gospodarczej
og6lem
w tym:

- kondygnacji o wysoko6ci od '1,40 do 2,2O m (zaliczyc soyo powiezchni)

- kondvqnacii o wvsoko6ci powvzei 2.20 m

29.



Z. pozostalych budynk6w lub ich czesci (nie wymienionych
powyzej), w tym zaletych na prowadzenie odplatnej statutowej
dzialalnosci pozytku publicznego pzez organizacje pozytku
publicznego- og6lem
wtym:

- kondygnacji od 1,40 do2,20 m (zaliczye 50% powierzchni )

- kondygnacji o wysokosci powyzej 2,20 m

10.

m2

m2

B. zwiqzanych z prowadzeniem dzialalnosci gospodarczej
budynkiem mieszkalnym) - ogolem
wtym:

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

- kondygnacji o wysokosci powyaq 2,20 m

1

ne

m2

D.3 WARTOSC BUDOWLT LUB tCH CZESCT ZWIAZANYCH Z PROWADZENTEM
DZIAT-ALNOSCI GOSPODARCZEJ

lr 
ouaowre

32. Podstawa opodatkowania w zl z dokladnoscia
lo 'l zl.

.zl

INFORMACJA O PRZEDMIOTACH ZWOLNIONYCH
(poda6 powierzchniq, bqdi wartosc budowli, pzedmiot6w zwolnionych oraz peepis prawa - z jakiego tytulu wystepuje zwolnienie)

F. OSWTADCZENTE r PODPTS/Y SKLADAJACEGO/CYCH / OSOBY REPREZENTUJACEJ

G. ADNOTACJE ORGANU PODATKOWEGO

6mftv i Miasta
rwilhka-t-eszczYnY

\

iif /
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Janisz€tlrsld

sktadajqcego

37. Uwagr organu podatkowego

38. Data i podpis pzyjmujqcego formulaz



1.NlP / numer PESELI Zalqcznik Nr 2
do Uchwaly Nr........ Rady Mieiskiej
w Czerwionce-Leszczynach
z dnia ..............

DN-1 DEKLARACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOSCI

Numer PESEL wpisujq podatnicy bedqcy osobami fizycznymi objetymi rejestrem PESEL, nieprowadzqcy dzialalnosci
gospodarczej lub niebedqcy zarejestrowanymi podatnikami podatku od towar6w iuslug. ldenMkator podatkowy NIP
wpisujE pozostali podatnicy.
Wykazujq osoby tizyczne, kt6rym nie nadano numeru ewidencyjnego PESEL

z dnia '12 stycznia 1991 r. o . z2018 t, poz 1445 z po2n. zm.).
Formularz pzeznaczony dla os6b prawnych, jednostek organizacyjnych oraz spolek nie majqcych osobowoSci prawnej
bedacych wlascicielami nieruchomoSci lub obiekt6w budowlanych, posiadaczami samoistnymi nieruchomosci lub
obiekt6w budowlanych, u2ytkownikami wieczystymi grunt6w, posiadaczamj nieruchomosci lub ich czesci albo obiekt6w
budowlanych lub ich czQsci, stanowiEcych wlasnoSC Skarbu Paistwa lub jednostki samozqdu teMorialnego oraz dla
os6b fizycznych bedqcych wspolwlascicielami lub wspolposiadaczami z osobami prawnyma, bqdz z annymi jednostkami
organizacyjnymi nieposiadajqcymi osobowosci prawnej lub z sp6lkami nieposiadajqcymi osobowosci prawnej,
z wyjqtkiem os6b tworzacych wsp6lnotQ mieszkaniowq-
Do 31 stycznia ka2dego roku podatkowego lub w terminie 14 dni od zaistnienia okolicznosci majqcych wplyw na
powstanie, bqdi wygasniecie obowiqzku podatkowego lub zaistnienia zdazei majqcych wplyw na wysoko66

A. MIEJSCE SKLADANIA DEKLARACJI

Burmistrz Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny

B. DANE SKLADAJACEGO DEKLARACJQ lniepotzebne skreslic)
'- dotyczy skladalqcego deklaracjQ niebqdqcego osobq fizycznq ** - dotyczy skladajacego deklaracjQ

B. 1 DANE IDENTYFIKACYJNE
skladalqcego deklaracje (zaznaczyc li'itasciwa kratkq)

lania (zaznaczyd lvlasciwq kratkq)
tr 2. wsp6twlasciciel O 3. posiadacz samoistny O 4. wspolposiadacz samoistny

E 8. wspolposiadaczEl 5. uzytkownik wieczysty E 6. wspotuzytkownik wieczysty El 7. posiadacz

7. Numer/y ksiegi wieczystej lub

8. Nazwa pelna'/ Nazwisko, pieMsze imie, drugie imle"

/ imiQ ojca, imiQ matki, data

8.2 ADRES SIEDZIBY" / ADRES ZAMIESZKANIA*

O 2. korekta deklaracji rocznej(miesiac, rok)



D. DANE DOTYCZACE PRZEDMIOTOW OPODATKOWANIA (z wyiatkiem zwotnionvch)

Podstawa opodatkowania
w m'?/(ha)

Stawka
podatku

Kwota podatku
(21., gr.)

t).1 POWIERZCHNIA GRUNTOW
l.zwiazanych z prowadzeniem dzialalnosci

gospodarczej, bez wzglQdu na spos6b
zakwaliflkowania w ewidencji gruntow
ibudynk6w m2

22. 23. 24

2.pod wodami powiezchniowymi stojqcymi lub
wodami powiezchniowymi plynEcymi jeziot
i zbiornik6w sztucznvch

25.

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

26. 27

3.pozostalych, w tym zajetych na prowadzenie
odplatnej statutowej dzialalnosci pozytku
publicznego peez organizacJe pozytku
publicznego

28.

m2

29. 30.

4. niezabudowanych objetych obszarem rewitalizacji,
o kt6rych mowa w ustawie z dnia 9 pazdziernika
2015 r. o rewitalizacji (Dz.U. z 2017 r. poz. 1023,
1529 i1566 oraz z 2018 r. poz.756), ipolozonych
na terenach, dla kt6rych miejscowy plan
zagospodarowania pzestrzennego przewiduje
pzeznaczenie pod zabudowe mieszkaniowa,
uslugowE albo zabudowq o ptzeznaczeniu
mieszanym obejmujqcym wylqcznie te rodza.ie
zabudowy, jezeli od dnia wejscia w zycie tego
planu w odniesieniu do tych grunt6w uptynEl okres
4 lat, a w tym czasie nie zakonczono budowy
zqodnie z przeoisami orawa budowlaneqo .,,,,,,..,,,,.,,,'.m2

32.

D2 PoWIERZCIi].IIA UZrrrOWN BUDYNKOW LUB ICH CZESCI
Do powierzchni uzytkowej budynku lub jego czgsci nale2y zaliczy6 powiezchnie mierzonE, po wewnqtznej dlugosci Scian

na wszystkich kondygnacjach, z wy.letkiem powiezchni klatek schodowych oraz szyb6w dzwigowych. Za kondygnacje

uwaza sie rownie2 qaraze oodziemne, piwnice, sutereny i poddasza uzytkowe. 

-

1. mieszkalnych - og6lem
w tym:
- kondygnacji o lvysokosci od 1,40 do 2,20 m

(zaliczy 6 5Oo/o powi e zch n i )

- kondygnacji o wysokosci powyze12,20 m

rrt2
34 35. 36

m2

^2

2. zwiqzanych z prowadzeniem dzialalnosci
gospodarczej oraz od budynk6w mieszkalnych
lub ich czesci zajetych na prowadzenie
dzialalnosci gospodarczej - og6lem,
w tym:
- kondygnacji o wysokosci od 1,40 do 2,20 m
(zaliczy i 5Oo/o powi e rzch n i )

- kondygnacji o wysokosci poryzej 2,20 m

m2

38. 39

m2

^2

3. zajetych na prowadzenie dzialalnosci
gospodarczej w zakresie prowadzenia zlobka lub
klubu dziecigcego, wpisanych do rejestru zgodnie
z ustawa z dnia 4 lutego 201'l r. o opiece nad
dzieemi w wieku do lat 3 (t.j. Dz. U.22018 t. poz.
603 z p62n. zm.) - ogotem
w tym:
- kondygnacJi o wysokosci od 1,40 do 2,20 m
(zaliczye 50Yo powierzchni)

- kondygnacji o wysokosci powyzej 2,20 m

40.

m2

41. 42.

m2

m2

31.



4.z4etych na prowadzenie dzialalnosci
gospodarczej w zakresie obrotu
kwalifikowanym materialem siewnym
og6lem,
w tym:

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

- kondvonacii o wvsokosci pow2ei 2,20 m

43.

m2

44 45.

fi2

rr,2

5. zwiezanych z udzielaniem Swiadczei
zdrowotnych w rozumieniu przepisow
o dzialalnosci leczniczej, z4elych Wzez
podmioty udzielajece tych Swiadczefr -
ogolem,
w tym:

- kondygnacji o wysokosci od 1,40 do 2,20 m
(zaliczy C 5Oo/o powierzch n i)

- kondygnacji o wysoko6ci powyzej 2,20 m

46.

rn2

47. 48.

fr,2

m2

6. pozostalych, w tym zajetych na prowadzenie
odplatnej statutowej dzialalnosci pozytku
publicznego Wzez oryanizaqe pozytku
publicznego-og6lem
w tym:

- kondygnacji o wysokosci od 1,40 do 2,20 m
(zaliczy e 50% powierzchni)

- kondygnac.ii o wysokosci powyzej 2,20

49.

m2

50 51.

m2

m2

7. gaazy w budynkach niemieszkalnych oraz
garazy wolnostojecych nie zwiEzanych
z prowadzeniem dzialalnosci gospodarczej
- og6lem

w tym:
- kondygnacji o wysokosci od 1,40 do 2,20 m

(zaliczy e 5oo/o powie zch n i )

- kondygnacji o wysokosci powyzej 2,20 m

52.

m2

54.

m2

m2

o: wnnro.i;c euDowll LUB ICH CZESCI ZWIAZANYCH Z PROWADZENIEM
DZIAT-ALNOSC I GOSPODARCZEJ

1. budowle 7l

56. 57

E. LACZNA KWOTA PODATKU

Kwota podatku ( w pelnych zlotych )

58.

,'

F. INFORMACJA O PRZEDMIOTACH ZWOLNIONYCH
(podad powierzchnie, badZ wartos6 budowli oGz ptzepis ptawa - z )akiego tytulu wystepuje zwolnienie)



G. OSWTADCZENTE I pODptS SKLADAJACEGO / OSOBY REPRE2ENTL'JACEJ

Data wypelnienia (dziei - miesiac - rok)

H. ADNOTACJE ORGANU PODATKOWEGO

\

Pouczenie
Niniejsza deklaracja stanowi podstawe do wystawienia tytulu wykonawczego, zgodnie z pzepisami ustawy
z dnia 17 czerwca '1966 r. o postepowaniu egzekucyjnym w administrac.li (t.j. Dz.U. z 2018 t., poz. 1314 z p62n.

zm.).
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