
UCHWAŁA NR XXXII/219/2016

RADY MIEJSKIEJ W BRZESKU

z dnia 30 listopada 2016 r.

w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji dla celów podatku od nieruchomości, 
podatku rolnego i podatku leśnego.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. 
z 2016r, poz. 446 z późn. zm.), art. 6 ust. 13 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r o podatkach i opłatach lokalnych ( t.j. 
Dz.U. z 2016r, poz. 716 z późn.zm.), art. 6a ust. 11 ustawy z dnia 15 listopada 1984r o podatku rolnym ( t.j. Dz.U. 
z 2016r. poz. 617 z późn. zm.), art. 6 ust. 9 ustawy z dnia 30 października 2002r o podatku leśnym ( t.j. Dz.U.z 
2016r poz. 374 z późn. zm.) - Rada Miejska w Brzesku uchwala co następuje:

§ 1. 

1. Ustala się wzór formularza "Informacja o nieruchomościach, obiektach budowlanych, gruntach oraz       
lasach osób fizycznych" zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

2. Ustala się wzór formularza "Deklaracja na podatek od nieruchomości" zgodnie z załącznikiem Nr 2      do 
uchwały.

3. Ustala się wzór formularza "Deklaracja na podatek rolny„ zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

4. Ustala się wzór formularza „ Deklaracja na podatek leśny" zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

§ 2. 

Traci moc uchwała Nr XVIII/122/2015 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 25 listopada 2015r w sprawie 
określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji dla celów podatku od nieruchomości, podatku rolnego i 
podatku leśnego.

§ 3. 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Brzeska.

§ 4. 

1. Uchwała Podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dnia od daty ogłoszenia w tym Dzienniku z mocą obowiązującą od 
1 stycznia 2017r.

3. Uchwała podlega ponadto ogłoszeniu na tablicach ogłoszeń na terenie Gminy.

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Brzesku

mgr Krzysztof Ojczyk
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A. MIEJSCE  I   CEL  SKŁADANIA  INFORMACJI 

      1. właściciel / współwłaściciel

7. Powiat

10. Nr domu /lokalu

19. Nr domu /lokalu

B.2.2.  Dane identyfikacyjne 

7. Powiat

10. Nr domu /lokalu

19. Nr domu /lokalu

IN (9)  1 / 3

B.2.2. Adres do korespondencji w kraju ( należy podać jeśli jest inny niż adres zamieszkania) 

14. Miejscowość 15. kod pocztowy

IN - INFORMACJA O NIERUCHOMOŚCIACH, OBIEKTACH BUDOWLANYCH, GRUNTACH ORAZ 

LASACH OSÓB FIZYCZNYCH                     

* dotyczy osób fizycznych objętych rejestrem PESEL, które nie prowadzą działalności gospodarczej ( lub niebędących 

zarejestrowanymi podatnikami VAT),    ** dotyczy pozostałych osób fizycznych    

                                                      2. posiadacz samoistny/ współposiadacz samoistny

            3. użytkownik wieczysty / współużytkownik wieczysty                        4.  posiadacz / współposiadacz ( np. najemca, dzierżawca)

B.  DANE PODATNIKA   

             1. Informacja składana po raz pierwszy   

14. Miejscowość 15. kod pocztowy 16. Poczta

Podstawa prawna: art. 6 ust.6 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r o podatkach i opłatach lokalnych /tj. Dz.U. z 2016r, poz. 716 z p.zm./, art. 6a ust.5 ustawy z dnia 15 listopada 1984r o podatku 

rolnym  /tj. Dz.U.z 2016r, poz. 617 z p.zm./, art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 30 października 2002r o podatku leśnym /t.j. Dz.U. z 2016r, poz. 374 z p.zm./

Składający: Formularz przeznaczony dla osób fizycznych będących właścicielami nieruchomości lub obiektów budowlanych, gruntów, lasów, posiadaczami samoistnymi nieruchomości lub

obiektów budowlanych, gruntów, lasów, użytkownikami wieczystymi gruntów, lasów, posiadaczami nieruchomości lub ich części albo obiektów budowlanych lub ich części, gruntów, lasów

stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego, posiadaczami gruntów na podstawie umowy zawartej stosownie do przepisów o ubezpieczeniu społecznym

rolników.

Termin składania: 14 dni od zaistnienia okoliczności mających wpływ na powstanie bądź wygaśnięcie obowiązku podatkowego lub zaistnienia zdarzenia mającego wpływ na wysokość

podatku.

Organ podatkowy: Burmistrz Brzeska ul. Głowackiego 51 32-800 Brzesko

2. Okoliczności powodujące obowiązek złożenia informacji (właściwe zaznaczyć) 

 Numer karty podatnika

2. Imię

1. Nazwa i adres siedziby organu podatkowego. 

                                        URZĄD MIEJSKI  W  BRZESKU   ul. Głowackiego 51 32-800 Brzesko                                              

17. Gmina 18. ulica 

1. Nazwisko 2. Imię 

8. Gmina

16. Poczta

11. Miejscowość 

B.2.2. Adres zamieszkania 

4. NIP **

12. kod pocztowy

3. PESEL / data urodzenia, imiona rodziców*

 2. zmiana uprzednio złożonej Informacji

1. Nazwisko

11. Miejscowość 

B.1. Rodzaj podmiotu zobowiązanego do składania informacji ( właściwe zaznaczyć)

B.2.1. Dane identyfikacyjne 

W przypadku istnienia więcej niż dwóch współwłaścicieli / współposiadaczy, którzy łącznie z osobami wymienionymi w części B składają jedną Informację, należy

wypełnić załącznik ZIN-1. 

5. Kraj

4. NIP **

9. ulica 

9. ulica 

6. Województwo

6. Województwo

13. Poczta

B.2.1. Adres do doręczeń w kraju ( należy podać jeśli jest inny niż adres zamieszkania) 

3. PESEL / data urodzenia, imiona rodziców*

B.2.1. Adres zamieszkania 

12. kod pocztowy

17. Gmina

8. Gmina

13. Poczta

5. Kraj

18. ulica 

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXII/219/2016

Rady Miejskiej w Brzesku

z dnia 30 listopada 2016 r.
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C.1.
1. 2.

a.
3. 4.

b.
5. 6.

c.
7. 8.

d.

9. 10.

e.

11. 12.

f.

13. 14.

C.2.

a.

15. 16.

b.

17. 18.

Rodzaj wykonywanej działalności
klasa działalności 

PKD
data rozpoczęcia

w budynkach 

mieszkalnych

 pow. w m
2

w innych budynkach  

pow. w m
2

19. podać rodzaj 20. 21. 22. 23.

24. podać rodzaj 25. 26. 27. 28.

c.

29. 30.

d.

31. 32.

33. data rozpoczęcia 34.    
w budynku 

mieszkalnym

35.          

w innych budynkach 

e.

36. 37.

- przeznaczone na garaż   /wolnostojące/
38.

39.

- inne (wymienić jakie) :
41.

C.3.
42. 43.

IN (9)  2 / 3

Powierzchnia użytkowa budynku lub jego części- powierzchnia mierzona po wewnętrznej długości ścian na wszystkich kondygnacjach, z wyjątkiem powierzchni klatek

schodowych oraz szybów dźwigowych. Za kondygnację 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. 

Objaśnienie:

40.

pozostałe, w tym zajęte na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez

organizacje pożytku publicznego - ogólna powierzchnia, w tym: 

sklasyfikowane w ewidencji gruntów jako użytki rolne z wyjątkiem zajętych na prowadzenie

działalności gospodarczej 

niezabudowane objęte obszarem rewitalizacji, o którym mowa w ustawie z dnia 9.10.2015r o rewitalizacji (Dz.U.

poz. 1777), 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 wejście 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 

sklasyfikowane w ewidencji gruntów jako lasy z wyjątkiem zajętych na prowadzenie działalności

gospodarczej   

Budynki lub ich części - powierzchnia użytkowa w m
2 

Budowle związane z prowadzeniem działalności gospodarczej  - wartość w pełnych złotych 

mieszkalne, w tym przynależne części wspólne związane z odrębną własnością lokalu

związane z prowadzeniem działalności gospodarczej - ogólna powierzchnia,  w tym: 

zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym  

związane z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej,

zajęte przez podmioty udzielające tych świadczeń ( właściwe zaznaczyć)

- budynki gospodarcze /stajnie, stodoły, szopy/

pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i

zbiorników sztucznych 

pozostałe, w tym zajęte na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez

organizacje pożytku publicznego  

Grunty - ogólna powierzchnia( z dokładnością do m
2)

, w tym:   

związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w

ewidencji gruntów, tj.:  

rodzaj i klasa gruntów    ....................       o pow. .....................m
2

rodzaj i klasa gruntów    ....................       o pow. .....................m
2

rodzaj i klasa gruntów    ....................       o pow. .....................m
2
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Powierzchnia 

a.
1.

b.
2.

c.

3.

d.

4.

e.
5.

f.  
7.

Powierzchnia użytkowa 

a.

8.

b.
9.

c.
11.

wartość w zł 
13.

Powierzchnia 

a.
14.

b.
15.

c.
16.

5. Nr telefonu

8. Nr telefonu

11. Nr telefonu

14. Nr telefonu

17. Nr telefonu

IN (9)  3 / 3

Data ( dzień-miesiąc-rok) Podpis przyjmującego formularz

1. Data wypełnienia informacji ( dzień-miesiąc-rok)

6. Imię i Nazwisko 

12. Imię i Nazwisko 

15. Imię i Nazwisko 16. Podpis

E.4. Podatnik wskazany w cz. B.2.4. Załącznika do Informacji

E.5. Podatnik wskazany w cz. B.2.5. Załącznika do Informacji

E.2. Podatnik wskazany w cz. B.2.2. Informacji

E.3. Podatnik wskazany w cz. B.2.3. Załącznika do Informacji

E.  PODPIS  PODATNIKA / OSOBY  REPREZENTUJĄCEJ  PODATNIKA  (niepotrzebne skreślić)

wpisane indywidualnie do rejestru zabytków,

z drzewostanem w wieku do 40 lat

10. Podpis9. Imię i Nazwisko 

3. Imię i Nazwisko 4. Podpis

7. Podpis

2. Informacja o załącznikach ( właściwe zaznaczyć)

           ZIN-1                                                             ZIN-2 

E.1. Podatnik wskazany w cz. B.2.1. Informacji

D.  INFORMACJA  O  PRZEDMIOTACH  ZWOLNIONYCH  OD  OPODATKOWANIA 

F. ADNOTACJE  ORGANU  PODATKOWEGO  

inne 
6. ( podać podstawę prawną zwolnienia)

D.3. Budowle 

13. Podpis

inne 
10. ( podać podstawę prawną zwolnienia)

użytki ekologiczne

D.1. Grunty 

D.4. Lasy

stanowiące nieużytki, użytki ekologiczne, grunty zadrzewione i zakrzewione, za wyjątkiem zajętych na prowadzenie działalności 

gospodarczej 

użytki rolne klasy V,VI, VIz oraz grunty zadrzewione i zakrzewione ustanowione na użytkach rolnych 

wpisane do rejestru zabytków, pod warunkiem ich zagospodarowania i utrzymania zgodnie z przepisami o ochronie zabytków i 

opiece nad zabytkami. 

gospodarcze:

- służące wyłącznie działalności leśnej lub rybackiej,

- położone na gruntach gospodarstw rolnych, służące wyłącznie działalności rolniczej

- zajęte na prowadzenie działów specjalnych produkcji rolnej

wpisane indywidualnie do rejestru zabytków, pod warunkiem ich utrzymania i konserwacji, zgodnie z przepisami o

ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, z wyjątkiem części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej

12. ( podać podstawę prawną zwolnienia)

przeznaczone na utworzenie nowego gospodarstwa rolnego lub powiększenie już istniejącego do powierzchni nie przekraczającej

100 ha 

- będące przedmiotem prawa własności lub prawa użytkowania wieczystego, nabyte w drodze umowy  

  sprzedaży

- będące przedmiotem umowy o oddanie gruntów w użytkowanie wieczyste

- wchodzące w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa, objęte w trwałe zagospodarowanie

gospodarstw rolnych, na których zaprzestano produkcji rolnej, z tym, że zwolnienie może dotyczyć nie więcej niż 20%

powierzchni użytków rolnych gospodarstwa rolnego, lecz nie więcej niż 10 ha - na okres nie dłuższy niż 3 lata, w stosunku do

tych samych gruntów;

D.2. Budynki lub ich części
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ZIN-2

Lp.
Adres  nieruchomości

( miejscowość, ulica, nr domu/lokalu)
nr działki 

Powierzchnia 

gruntów w m
2 rodzaj budynku / 

lokalu

Powierzchnia 

użytkowa budynku / 

lokalu 

rodzaj budowli
Wartość budowli

 ( zł)

ZIN-2(1)              '1 /1

ZAŁĄCZNIK Nr 2  

DO  INFORMACJI O NIERUCHOMOŚCIACH, OBIEKTACH BUDOWLANYCH, GRUNTACH ORAZ LASACH OSÓB 

FIZYCZNYCH
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B.2.3.  Dane identyfikacyjne 

7. Powiat

10. Nr domu /lokalu

19. Nr domu /lokalu

7. Powiat

10. Nr domu /lokalu

19. Nr domu /lokalu

B.2.5.  Dane identyfikacyjne 

7. Powiat

10. Nr domu /lokalu

19. Nr domu /lokalu

ZIN-1(1)              '1 /1

B.  DANE PODATNIKA   
* dotyczy osób fizycznych objętych rejestrem PESEL, które nie prowadzą działalności gospodarczej ( lub niebędących 

zarejestrowanymi podatnikami VAT),    ** dotyczy pozostałych osób fizycznych    

ZIN-1                                                       ZAŁĄCZNIK  Nr 1  

              DO  INFORMACJI  O NIERUCHOMOŚCIACH,  OBIEKTACH  BUDOWLANYCH  

                                  GRUNTACH  ORAZ  LASACH  OSÓB  FIZYCZNYCH.

                                Dane o pozostałych podatnikach składających Informację .

1. Nazwisko 2. Imię 

3. PESEL / data urodzenia, imiona rodziców*

B.2.3. Adres zamieszkania 

5. Kraj 6. Województwo

4. NIP **

8. Gmina 9. ulica 

11. Miejscowość 12. kod pocztowy 13. Poczta

B.2.3. Adres do korespondencji w kraju ( należy podać jeśli jest inny niż adres zamieszkania) 

14. Miejscowość 15. kod pocztowy 16. Poczta

17. Gmina 18. ulica 

1. Nazwisko 2. Imię 

3. PESEL / data urodzenia, imiona rodziców*

B.2.4. Adres zamieszkania 

B.2.4.  Dane identyfikacyjne 

5. Kraj 6. Województwo

8. Gmina 9. ulica 

4. NIP **

11. Miejscowość 12. kod pocztowy 13. Poczta

B.2.4. Adres do korespondencji w kraju ( należy podać jeśli jest inny niż adres zamieszkania) 

1. Nazwisko 2. Imię 

3. PESEL / data urodzenia, imiona rodziców*

B.2.5. Adres zamieszkania 

14. Miejscowość 15. kod pocztowy 16. Poczta

17. Gmina 18. ulica 

4. NIP **

5. Kraj 6. Województwo

8. Gmina 9. ulica 

11. Miejscowość 12. kod pocztowy 13. Poczta

B.2.5. Adres do korespondencji w kraju ( należy podać jeśli jest inny niż adres zamieszkania) 

14. Miejscowość 15. kod pocztowy 16. Poczta

17. Gmina 18. ulica 
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  1. deklaracja roczna składana w terminie do 31 stycznia roku podatkowego                        

 2. powstanie obowiązku podatkowego w trakcie roku podatkowego ( od m-ca ……....…….)

 3. wygaśnięcie obowiązku podatkowego (od m-ca ……...…………) 

  1. osoba fizyczna                  2. osoba prawna 

6. Nr KRS*

16. Kod pocztowy

25. Kod pocztowy 

DN ( 10 ) 1  /  4

1. Rodzaj podatnika  / właściwe zaznaczyć/ 

2. Rodzaj własności, posiadania   /właściwe zaznaczyć/  

5. Identyfikator REGON* 

           3. jednostka organizacyjna                       4. spółka nieposiadająca osobowości prawnej

1.Identyfikator podatkowy NIP / numer PESEL podatnika (niepotrzebne skreślić)

                                           

3. Nazwa pełna*  /  Nazwisko, pierwsze imię, drugie imię, data urodzenia**

            2.  posiadacz samoistny / współposiadacz samoistny

            4. użytkownik wieczysty / współużytkownik wieczysty

            1. właściciel / współwłaściciel 

B.   DANE  PODATNIKA        

                    * dotyczy podatnika nie będącego osobą fizyczną       ** dotyczy podatnika będącego osobą fizyczną 

2. Okoliczności powodujące obowiązek złożenia deklaracji (zaznaczyć właściwy kwadrat) 

             4. zmiana miejsca zamieszkania lub siedziby 

URZĄD  MIEJSKI  W  BRZESKU  ul. Głowackiego 51 32-800 Brzesko 

( pieczęć nagłówkowa podatnika) 

DN                            DEKLARACJA NA  PODATEK  OD  NIERUCHOMOŚCI 

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 12 stycznia 1991r o podatkach i opłatach lokalnych /tekst jednolity: Dz.U.z 2016r, poz. 716 z p.zm./  

Składający: Formularz przeznaczony dla osób prawnych, jednostek organizacyjnych, w tym spółek niemających osobowości prawnej, 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 oraz dla osób

fizycznych będących współwłaścicielami lub współposiadaczami nieruchomości lub obiektów budowlanych z osobami prawnymi, bądź z innymi jednostkami

organizacyjnymi nieposiadającymi osobowości prawnej lub ze spółkami nieposiadającymi osobowości prawnej, z wyjątkiem osób tworzących wspólnotę mieszkaniową. 

Termin składania: Do dnia 31 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.

Organ podatkowy:  Burmistrz Brzeska ul. Głowackiego 51 32-800 Brzesko    

B.I.  DANE  IDENTYFIKACYJNE 

14. Nr domu / lokalu 

11. Powiat 

            3. posiadacz / współposiadacz  (np. najemca) 

            5. korekta deklaracji rocznej

A. MIEJSCE  i CEL SKŁADANIA  DEKLARACJI 

1. Nazwa i adres siedziby organu podatkowego. 

2. Nr dokumentu

20. Powiat 

22. ulica 23. Nr domu / lokalu 

12. Gmina 

15. Miejscowość  

7. Klasa rodzaju działalności (PKD)    8. Numer rachunku bankowego Podatnika 

B.II.   ADRES SIEDZIBY *  /  ADRES  ZAMIESZKANIA  ** 

17. Poczta 

13. ulica 

21. Gmina 

4. Nazwa skrócona * / imię ojca, imię matki **

9. Kraj 10. Województwo  

24. Miejscowość 26. Poczta 

B.III.  MIEJSCE  PROWADZENIA  DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ / ADRES  DO  DORĘCZEŃ

             (wypełnić w przypadku innego adresu niż adres siedziby/ zamieszkania) 

18. Kraj 19. Województwo 

3. Rok 

                

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXII/219/2016

Rady Miejskiej w Brzesku

z dnia 30 listopada 2016 r.
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Lp.
za miesiące 

( od - do)
1)

Podstawa 

opodatkowania

Stawka 

roczna 

podatku

1.

1.

                                                

2.

                                                

3.

        

                

          

2.

5.

                                                

6. 7.

            

3.

9.

                                                

10.

            

                     

11.

        

        

4.

13.

                                                

14. 15.

5.

17.

                                                

18. 19.

           

          

6.

21.

                                                

22. 23.

          

       

7.

25.

                                                

26. 27.

            

         

8.

29.

                                                

30. 31.

        

      

9.

33.

                                                

34. 35.

          

        

10.

37.

                                                

38.           39.

          

           

11. x x x

DN ( 10 ) 2  /  4

Powierzchnia użytkowa budynków lub ich części związanych z

udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o

działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych

świadczeń.

15 grudzień15 wrzesień 15 październik 15 listopad

36.

40.

41.

                               Raty podatku proporcjonalne ( po zaokrągleniu do pełnych złotych) płatne w terminie do: 

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

Wartość budowli określona na podstawie art. 4 ust. 1 pkt.3 i ust.3 - 7

ustawy z dnia 12.01.1991r o podatkach i opłatach lokalnych.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Ogółem podatek do zapłaty 
( po zaokrągleniu do pełnych złotych)

Powierzchnia użytkowa pozostałych budynków lub ich części, w tym

zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku

publicznego przez organizacje pożytku publicznego.

15 czerwiec

C. DANE  DOTYCZĄCE  PRZEDMIOTÓW  OPODATKOWANIA (z wyjątkiem zwolnionych)

Kwota podatku

 ( zł, gr)  

4.

8.

12.

32.

16.

20.

Powierzchnia użytkowa budynków lub ich części zajętych na prowadzenie

działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem

siewnym.

1)
W przypadku przedmiotów opodatkowania, od których obowiązek podatkowy powstał bądź wygasł w trakcie roku podatkowego, podatek należy wyliczyć proporcjonalnie

do ilości miesięcy, w których istniał obowiązek podatkowy. 

Powierzchnia użytkowa budynku lub jego części- powierzchnia mierzona po wewnętrznej długości ścian na wszystkich kondygnacjach, z wyjątkiem powierzchni klatek

schodowych oraz szybów dźwigowych. Za kondygnację 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. 

Podstawy opodatkowania oraz kwoty podatków (rat) zaokrągla się do pełnych złotych w ten sposób, że końcówki kwot wynoszące mniej niż 50 groszy pomija się, a

końcówki kwot wynoszące 50 i więcej groszy podwyższa się do pełnych złotych.

12.

31 styczeń 15 luty 15 maj

15 sierpień15 lipiec

15 kwietnia15 marca

Objaśnienia:

Wyszczególnienie

Powierzchnia gruntów związanych z prowadzeniem działalności

gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji

gruntów i budynków. 

Powierzchnia gruntów pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub

wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych.

Powierzchnia gruntów pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie

odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje

pożytku publicznego.

Powierzchnia gruntów niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o którym mowa

w ustawie z dnia 9.10.2015r o rewitalizacji ( Dz.U. poz. 1777), 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. 

Powierzchnia użytkowa budynków mieszkalnych lub ich części.

24.

28.

Powierzchnia użytkowa budynków lub ich części związanych z

prowadzeniem działalności gospodarczej oraz budynków mieszkalnych lub

ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej.
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Lp.

za 

miesiące 

(od - do)
1)

Podstawa 

opodatkowania

Stawka 

roczna 

podatku

Kwota podatku  

  ( zł, gr)

1.

1. 2. 3.

              

         

4.

2.

5. 6. 7. 8.

3.

9. 10. 11. 12.

4.

13. 14. 15. 16.

5.

17. 18. 19. 20.

6.

21. 22. 23. 24.

7.

25. 26. 27. 28.

8.

29. 30. 31. 32.

9.

33. 34. 35. 36.

10.

37. 38. 39. 40.

11. x x x

41.

3. Nr telefonu

DN ( 10 ) 3  /  4

2. Nazwisko 4. adres e-mail

Powierzchnia gruntów pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie

nieodpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez

organizacje pożytku publicznego.

Powierzchnia użytkowa budynków lub ich części związanych z

udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o

działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych

świadczeń.   

Powierzchnia użytkowa budynków mieszkalnych lub ich części. 

Powierzchnia gruntów niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o którym

mowa w ustawie z dnia 9.10.2015r o rewitalizacji (Dz.U. poz. 1777), i położonych na

terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje

przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu

mieszkalnym 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. 

1. Imię 

E.  PODPIS  PODATNIKA  /  OSOBY  REPREZENTUJĄCEJ  PODATNIKA (niepotrzebne skreślić)

W przypadku podpisania deklaracji przez pełnomocnika należy dołączyć pełnomocnictwo sporządzone na obowiązującym wzorze UPL-1P wraz z dołączonym

dowodem wpłaty opłaty skarbowej w wysokości 17,00 zł. 
1. Imię 

Powierzchnia użytkowa pozostałych budynków lub ich części, w tym

zajętych na prowadzenie nieodpłatnej statutowej działalności pożytku

publicznego przez organizacje pożytku publicznego.

3. Data wypełnienia deklaracji ( dzień-miesiąc-rok) 

F.  DANE  OSOBY  ODPOWIEDZIALNEJ  ZA  PRAWIDŁOWE  OBLICZENIE  PODATKU 

Powierzchnia użytkowa budynków lub ich części związanych z

prowadzeniem działalności gospodarczej oraz budynków mieszkalnych

lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej.  

Powierzchnia użytkowa budynków lub ich części zajętych na

prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu

kwalifikowanym materiałem siewnym. 

2. Nazwisko

4. Podpis ( pieczątka)  podatnika  / osoby reprezentującej podatnika (niepotrzebne skreślić)

D. DANE  DOTYCZĄCE  PRZEDMIOTÓW  OPODATKOWANIA  ZWOLNIONYCH  OD  PODATKU

(podstawa prawna zwolnienia podana została w załączniku ZN- 2 do niniejszej deklaracji, w którym należy wyszczególnić

rodzaj, powierzchnię lub wartość  przedmiotu opodatkowania podlegającego zwolnieniu)

Wyszczególnienie

Powierzchnia gruntów związanych z prowadzeniem działalności

gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji

gruntów i budynków. 

Powierzchnia gruntów pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub

wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych.

Wartość budowli określona na podstawie art.4 ust.1 pkt.3 i ust.3- 7

ustawy z dnia 12.01.1991r o podatkach i opłatach lokalnych.    

Ogółem kwota zwolnień od podatku

(po zaokrągleniu do pełnych złotych) 
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G.

W wyniku kontroli wstępnej przypada:

do  przypisu zł do odpisu  zł 

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

data

 Adnotacja księgowości 

Nr konta podatnika:............................................ 

Nr dowodu księgowego:.....................................

DN (10) 4  /  4

Druk deklaracji dostępny jest na stronie internetowej www.brzesko.pl w pozycji KARTY USŁUG.

Podatek wyliczony w korekcie deklaracji jest podatkiem za cały rok, jego wysokość należy ustalić proporcjonalnie do 

liczby miesięcy obowiązywania poszczególnych podstaw opodatkowania

Nr konta Urzędu Miejskiego w Brzesku dla wpłat tytułem podatku od nieruchomości: 

 KBS O/Szczurowa nr 35 85910007 3100 0902 1786 0050

  ADNOTACJE  ORGANU  PODATKOWEGO

Obowiązek składnia deklaracji na podatek od nieruchomości dotyczy również zgodnie z art. 6 ust. 10 w/cyt. ustawy o

podatkach i opłatach lokalnych, podatników korzystających ze zwolnień na mocy przepisów ustawy. 

POUCZENIA:

Niniejszy druk deklaracji podatkowej jest obowiązującym na terenie Gminy Brzesko. Deklarację uznaje się za złożoną

wyłącznie w przypadku wypełnienia jej wraz z załącznikiem ZN-1 oraz w przypadku zwolnienia od podatku również z

załącznikiem ZN-2. 

podpis sprawdzającego 

UWAGA: 

W przypadku niewpłacenia w obowiązującym terminie kwoty należnego podatku lub wpłacenia jej w niepełnej

wysokości, niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego zgodnie z art. 3a ustawy z dnia

17 czerwca 1966r o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (tekst jednolity: Dz.U. z 2016r, poz. 599 z p.zm.)
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ZN-1

Lp.
Adres  nieruchomości

( miejscowość, ulica, nr domu/lokalu)
nr działki 

Powierzchnia 

gruntów w m
2

rodzaj budynku / lokalu

Powierzchnia 

użytkowa 

budynku / lokalu 

rodzaj budowli
Wartość budowli

 ( zł, gr)

ZN-1 (4)   1  / 2 

ZAŁĄCZNIK Nr 1  

DO  DEKLARACJI  NA  PODATEK  OD  NIERUCHOMOŚCI
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Lp.
Adres  nieruchomości

( miejscowość, ulica, nr domu/lokalu)
nr działki 

Powierzchnia 

gruntów w m
2

rodzaj budynku / lokalu

Powierzchnia 

użytkowa 

budynku / lokalu 

rodzaj budowli
Wartość budowli

 ( zł, gr)
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I. Na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy  o podatkach i opłatach lokalnych zwalnia się m.in:

Wyszczególnienie
Powierzchnia przedmiotu 

opodatkowania w m
2

budowle wchodzące w skład infrastruktury kolejowej w rozumieniu przepisów o transporcie

kolejowym oraz zajęte pod nie grunty, jeżeli:

a) zarządca infrastruktury jest obowiązany do jej udostępniania licencjonowanym

przewoźnikom kolejowym, lub

b) są przeznaczone wyłącznie do przewozu osób, wykonywanego przez przewoźnika

kolejowego, który równocześnie zarządza tą infrastrukturą bez udostępniania jej innym

przewoźnikom, lub

c) tworzą linie kolejowe o szerokości torów większej niż 1.435 mm;  

grunty ……………………………………

wartość budowli w zł.…..………………

grunty, budynki i budowle pozostałe po likwidacji linii kolejowych lub ich odcinków - do

czasu przeniesienia ich własności lub prawa użytkowania wieczystego - nie dłużej jednak niż

przez 3 lata od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym stała się

ostateczna decyzja lub weszło w życie rozporządzenie, wyrażające zgodę na likwidację linii lub

ich odcinków, wydane w trybie przewidzianym w przepisach o transporcie kolejowym - z

wyjątkiem zajętych na działalność inną niż działalność, o której mowa w przepisach o

transporcie kolejowym;

grunty ……………………………………

budynki ……………………………

wartość budowli w zł.…..………………

budynki gospodarcze lub ich części:                                                                                                                                                                                                          

a) służące działalności leśnej lub rybackiej,                                                                                                                                                                                                  

b) położone na gruntach gospodarstw rolnych, służące wyłącznie działalności rolniczej,     

c) zajęte na prowadzenie działów specjalnych produkcji rolnej;

grunty, budynki lub ich części zajęte wyłącznie na potrzeby prowadzenia przez stowarzyszenia

statutowej działalności wśród dzieci i młodzieży w zakresie oświaty, wychowania, nauki i

techniki, kultury fizycznej i sportu, z wyjątkiem wykorzystywanych do prowadzenia

działalności gospodarczej, oraz grunty zajęte trwale na obozowiska i bazy wypoczynkowe

dzieci i młodzieży;

grunty ................................................

budynki .............................................

grunty i budynki wpisane indywidualnie do rejestru zabytków, pod warunkiem ich utrzymania i

konserwacji zgodnie z przepisami o ochronie zabytków, z wyjątkiem części zajętych na

prowadzenie działalności gospodarczej;

grunty ...................................................

budynki ............................................

grunty i budynki we władaniu muzeów rejestrowanych;

grunty ...................................................

budynki .................................................

budowle wałów ochronnych, grunty pod wałami ochronnymi i położone w międzywałach, z

wyjątkiem zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej przez inne podmioty niż spółki

wodne, ich związki oraz związki wałowe;

grunty stanowiące nieużytki, użytki ekologiczne, grunty zadrzewione i zakrzewione, z

wyjątkiem zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej;

położone na terenie rodzinnego ogrodu działkowego: grunty, altany działkowe i obiekty

gospodarcze o powierzchni zabudowy do 35 m
2

oraz budynki stanowiące infrastrukturę

ogrodową, w rozumieniu ustawy z dnia 13.12.2013r o rodzinnych ogrodach działkowych

(Dz.U. z 2014r, poz. 40) z wyjątkiem zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej; 

grunty ...................................................

budynki .................................................

nieruchomości lub ich części zajęte na prowadzenie nieodpłatnej statutowej działalności

pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego;

grunty ...................................................

budynki .................................................

grunty i budynki lub ich części, stanowiące własność gminy, z wyjątkiem zajętych na

działalność gospodarczą lub będących w posiadaniu innych niż gmina jednostek sektora

finansów publicznych oraz pozostałych podmiotów; 

grunty ...................................................

budynki .................................................

inne przedmioty opodatkowania zwolnione od podatku wymienione w art. 7 ust. 1 ustawy o

podatkach i opłatach lokalnych;

grunty ................................................

budynki ..............................................

/ podać podstawę prawną zwolnienia/

wartość budowli w zł………………...………….

ZN -2                                                             ZAŁĄCZNIK  NR  2 

                                  DO DEKLARACJI  NA  PODATEK  OD  NIERUCHOMOŚCI

ZN-2 (4) 1 / 2  

Id: E3517F43-7E02-457C-8D9A-CC448B5DC343. Podpisany Strona 7



inne (podać podstawę prawną zwolnienia) 

Wyszczególnienie:
Powierzchnia przedmiotu 

opodatkowania w m
2

grunty i budynki lub ich części zajęte na potrzeby prowadzenia statutowej działalności

w zakresie pomocy społecznej, upowszechniania kultury, kultury fizycznej i sportu, za

wyjątkiem zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej;

grunty .......................................................

budynki .....................................................

grunty, budynki lub ich części zajęte na prowadzenie działalności statutowej

organizacji społecznych utrzymujących się wyłącznie ze składek członkowskich;

grunty .......................................................

budynki .....................................................

grunty i budynki lub ich części zajęte na potrzeby prowadzenia działalności statutowej

przez stowarzyszenia działające w zakresie ochrony przeciwpożarowej, za wyjątkiem

zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej; 

grunty .......................................................

budynki .....................................................

grunty, budynki lub ich części oddane do korzystania organom samorządu osiedli i

sołectw Gminy Brzesko, za wyjątkiem zajętych na prowadzenie działalności

gospodarczej;

grunty .......................................................

budynki .....................................................

III. Na mocy art.7 ust. 3 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, Rada Miejska w Brzesku, w drodze

uchwały wprowadziła zwolnienia od podatku od nieruchomości dla niżej wyszczególnionych przedmiotów

opodatkowania: 

II. Na podstawie art. 7 ust. 2 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych zwalnia się:  

    (właściwe zaznaczyć)

uczelnie, zwolnienie nie dotyczy przedmiotów opodatkowania zajętych na działalność gospodarczą; 

publiczne i niepubliczne jednostki organizacyjne objęte systemem oświaty oraz prowadzące je organy, w zakresie nieruchomości

zajętych na działalność oświatową; 

prowadzących zakłady pracy chronionej spełniające warunek, o którym mowa w art. 28 ust.1 pkt.1 lit.b ustawy z dnia 27

sierpnia 1997r o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych ( Dz.U. z 2011r Nr 127, poz.

721 z p.zm), lub zakłady aktywności zawodowej w zakresie przedmiotów opodatkowania zgłoszonych wojewodzie, jeżeli

zgłoszenie zostało potwierdzone decyzją w sprawie przyznania statusu zakładu pracy chronionej lub zakładu aktywności

zawodowej albo zaświadczeniem - zajętych na prowadzenie tego zakładu, z wyjątkiem przedmiotów opodatkowania

znajdujących się w posiadaniu zależnym podmiotów niebędących prowadzącymi zakłady pracy chronionej spełniające warunek,

o którym mowa w art. 28 ust.1 pkt.1 lit.b ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz

zatrudnianiu osób niepełnosprawnych lub zakłady aktywności zawodowej;

ZN-2 (4)    2 / 2 
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2. powstanie obowiązku podatkowego w trakcie roku podatkowego ( od m-ca……….…..) 

3. wygaśnięcie obowiązku podatkowego ( od m-ca ……….…….)

B. DANE  PODATNIKA  / niepotrzebne skreślić/         

                           * dotyczy składającego deklaracje nie będącego osobą fizyczną       ** dotyczy składającego deklarację będącego osobą fizyczną 

B.I   DANE IDENTYFIKACYJNE 

1. osoba fizyczna             2. osoba prawna              3. jednostka organizacyjna 4.spółka niemająca osobowości prawnej 

1. właściciel / współwłaściciel             2. posiadacz samoistny / współposiadacz samoistny

6. Nr KRS*

B.II.  ADRES SIEDZIBY *  /  ADRES  ZAMIESZKANIA  ** 

14. Nr domu / lokalu 

16. Kod pocztowy 

B.III.   ADRES  DO  DORĘCZEŃ   ( wypełnić w przypadku innego adresu niż adres siedziby/ zamieszkania) 

23. Nr domu / lokalu 

24. Miejscowość 25. Kod pocztowy 

DR (10) 1 / 5

5. Identyfikator REGON* 

8. Numer rachunku bankowego Podatnika

13. ulica 

22. ulica 

          5. zmiana miejsca zamieszkania/siedziby

7. Klasa rodzaju działalności (PKD)

4. Nazwa skrócona* / imię ojca, imię matki**

3. Nazwa pełna*  /  Nazwisko, pierwsze imię, drugie imię**

1. Rodzaj podatnika   / właściwe zaznaczyć/ 

2.  Rodzaj własności, posiadania  / właściwe zaznaczyć/

3. posiadacz / współposiadacz (np. dzierżawca)             4. użytkownik wieczysty/ współużytkownik wieczysty

9. Kraj  10. Województwo 11. Powiat  

21. Gmina 

26. Poczta 

18. Kraj 19. Województwo 

17. Poczta 

12. Gmina 

15. Miejscowość 

20. Powiat 

( pieczęć nagłówkowa podatnika) 

1. deklaracja roczna składana w terminie do 15 stycznia roku podatkowego

Składający: Formularz przeznaczony dla osób prawnych, jednostek organizacyjnych oraz spółek nieposiadających osobowości prawnej będących

właścicielami gruntów, posiadaczami samoistnymi gruntów, użytkownikami wieczystymi gruntów, posiadaczami gruntów 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 ze 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

Organ podatkowy: Burmistrz Brzeska ul. Głowackiego 51 32-800 Brzesko     

1. Nazwa i adres siedziby organu podatkowego. 

                                                      URZĄD MIEJSKI W BRZESKU  ul. Głowackiego 51  32-800 Brzesko  

A. MIEJSCE  I CEL SKŁADANIA  DEKLARACJI 

Podstawa prawna:  Ustawa z dnia 15 listopada 1984r o podatku rolnym  /tekst jednolity: Dz.U z 2016r, poz. 617 z p.zm./  

2. Nr dokumentu

2. Okoliczności powodujące obowiązek złożenia deklaracji ( zaznaczyć właściwy kwadrat)

1.Identyfikator podatkowy NIP / numer PESEL podatnika (niepotrzebne skreślić)

                                   

DR                                      DEKLARACJA NA  PODATEK  ROLNY 

          4. korekta deklaracji rocznej 

3. Rok 

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXII/219/2016

Rady Miejskiej w Brzesku

z dnia 30 listopada 2016 r.
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C.                      DANE  DOTYCZĄCE  PRZEDMIOTU  OPODATKOWANIA  

kwota podatku 

rolnego 

w zł, gr 

Klasy użytków 

rolnych zgodnie 

z ewidencją 

gruntów i 

budynków

Liczba hektarów 

przeliczeniowych

Stawka podatku 

rolnego za 1 ha 

fizyczny lub 

przeliczeniowy 

w zł, gr 

pr
ze

lic
zn

ik

Powierzchnia użytków rolnych w hektarach fizycznych

 ( z dokładnością do 1 m
2 

)

za 

miesiące 

(od - do)
1)

ogółem 

w danej klasie nie podlegających 

przeliczeniu na ha 

przeliczeniowe

 podlegających 

przeliczeniu na ha 

przeliczeniowe  

 I /II
1. 2. 3. 4.

1,80 /1,65
5. 6. 7.

IIIa

8. 9. 10. 11.

1,50

12. 13. 14.

IIIb

15. 16. 17. 18.

1,25

19. 20. 21.

IVa

22. 23. 24. 25.

1,00

26. 27. 28.

IVb

29. 30. 31. 32.

0,75

33. 34. 35.

V

36. 37. 38. 39.

0,30

40. 41. 42.

VI
43. 44. 45. 46.

0,15
47. 48. 49.

C.2. Sady

I / II
50. 51. 52. 53.

1,80 /1,65
54. 55. 56.

IIIa

57. 58. 59. 60.

1,50

61. 62. 63.

III

64. 65. 66. 67.

1,50

68. 69. 70.

IIIb

71. 72. 73. 74.

1,25

75. 76. 77.

IVa

78. 79. 80. 81.

1,00

82. 83. 84.

IV

85. 86. 87. 88.

1,00

89. 90. 91.

IVb

92. 93. 94. 95.

0,75

96. 97. 98.

V

99. 100. 101. 102.

0,30

103. 104. 105.

VI
106. 107. 108. 109.

0,15
110. 111. 112.

I, II
113. 114. 115. 116.

0,20
117. 118. 119.

IIIa
120. 121. 122. 123.

0,20

124. 125. 126.

IIIb
127. 128. 129. 130.

0,20

131. 132. 133.

IVa
134. 135. 136. 137.

0,20

138. 139. 140.

IVb
141. 142. 143. 144.

0,20

145. 146. 147.

V
148. 149. 150. 151.

0,20

152. 153. 154.

VI
155. 156. 157. 158.

0,20
159. 160. 161.
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kwota podatku 

rolnego 

w zł, gr 

Klasy użytków 

rolnych zgodnie 

z ewidencją 

gruntów i 

budynków

Liczba hektarów 

przeliczeniowych

Stawka podatku 

rolnego za 1 ha 

fizyczny lub 

przeliczeniowy 

w zł, gr 

pr
ze

lic
zn

ik

C.3. Grunty zakrzewione i zadrzewione na użytkach rolnych- grunty orne

C.1. Grunty orne

Powierzchnia użytków rolnych w hektarach fizycznych

 ( z dokładnością do 1 m
2 

)

1)
W przypadku gruntów, od których obowiązek podatkowy powstał lub wygasł w trakcie roku podatkowego, podatek należy wyliczyć proporcjonalnie do ilości

miesięcy, w których istniał obowiązek podatkowy. 
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za 

miesiące 

(od - do)
1)

ogółem 

 w danej klasie nie podlegających 

przeliczeniu na ha 

przeliczeniowe

 podlegających 

przeliczeniu na ha 

przeliczeniowe  

I,II
162. 163. 164. 165.

0,20
166. 167. 168.

III
169. 170. 171. 172.

0,20

173. 174. 175.

IV
176. 177. 178. 179.

0,20

180. 181. 182.

V
183. 184. 185. 186.

0,20

187. 188. 189.

VI
190. 191. 192. 193.

0,20
194. 195. 196.

I / II
197. 198. 199. 200.

1,60 / 1,35
201. 202. 203.

III

204. 205. 206. 207.

1,15

208. 209. 210.

IV

211. 212. 213. 214.

0,70

215. 216. 217.

V

218. 219. 220. 221.

0,20

222. 223. 224.

VI
225. 226. 227. 228.

0,15
229. 230. 231.

I, II
232. 233. 234. 235.

1,00
236. 237. 238.

IIIa

239. 240. 241. 242.

1,00

243. 244. 245.

IIIb

246. 247. 248. 249.

1,00

250. 251. 252.

IVa

253. 254. 255. 256.

1,00

257. 258. 259.

IVb

260. 261. 262. 263.

1,00

264. 265. 266.

V

267. 268. 269. 270.

1,00

271. 272. 273.

VI
274. 275. 276. 277.

1,00
278. 279. 280.

I, II
281. 282. 283. 284.

1,00
285. 286. 287.

III

288. 289. 290. 291.

1,00

292. 293. 294.

IV

295. 296. 297. 298.

1,00

299. 300. 301.

V
302. 303. 304. 305.

1,00

306. 307. 308.

VI
309. 310. 311. 312.

1,00
313. 314. 315.

zarybionymi 

łososiem, trocią, 

głowacicą, palią i 

pstrągiem

316. 317. 318. 319.

1,00

320. 321. 322.

zarybionymi 

innymi gatunkami 

ryb

323. 324. 325. 326.

0,20

327. 328. 329.

 niezarybionymi

330. 331. 332. 333.

0,20

334. 335. 336.

DR (10) 3 / 5

C.4. Grunty zakrzewione i zadrzewione na użytkach rolnych- łąki i pastwiska

 C.5. Łąki i pastwiska

C.6. Użytki rolne zabudowane - grunty orne

C.7. Użytki rolne zabudowane - łąki i pastwiska

C.8. Grunty pod stawami: 

kwota podatku 

rolnego 

w zł, gr 

Klasy użytków 

rolnych zgodnie 

z ewidencją 

gruntów i 

budynków

Powierzchnia użytków rolnych w hektarach fizycznych

 ( z dokładnością do 1 m
2 

)

pr
ze

lic
zn

ik
Liczba hektarów 

przeliczeniowych

(do czterech miejsc 

po przecinku)

Stawka podatku 

rolnego za 1 ha 

fizyczny lub 

przeliczeniowy 

w zł, gr 
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za miesiące 

( od - do)

ogółem 

 w danej klasie

nie podlegających 

przeliczeniu na ha 

przeliczeniowe

 podlegających 

przeliczeniu na ha 

przeliczeniowe  

I / II
337. 338. 339. 340.

0,20
342. 343.

IIIa
344. 345. 346. 347.

0,20

349. 350.

IIIb
351. 352. 353. 354.

0,20

356. 357.

IVa
358. 359. 360. 361.

0,20

363. 364.

IVb
365. 366. 367. 368.

0,20

370. 371.

V
372. 373. 374. 375.

0,20

377. 378.

VI
379. 380. 381. 382.

0,20

384. 385.

Rowy (W) bez 

oznacz. klasy   

386. 387. 388. 389.

0,20

391. 392.

393.  rodzaj użytku 394. 395. 396. 397.
1,00

399. 400.

1.

za miesiące 

od - do
1)

Kwota zwolnienia / 

ulgi w zł 

1. 3.

4. 6.

7. 9.

11. 13.

14. 16.

18. 20.

21. 23.

25. 27.

28. 30.

31. 33.

34. 36.

37. 39.

41. 43.

44. 46.

47. 49.

50. 52.

54. 56.

57.
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C.9. Grunty pod rowami:

398.

35.

38.

Grunty gospodarstw rolnych, na których zaprzestano produkcji rolnej. 

Grunty gospodarstw rolnych powstałe z zagospodarowania nieużytków 

ulga po upływie okresu zwolnienia /zaznaczyć właściwy kwadrat/

2.

5.

8.

12.

Grunty gospodarstw rolnych otrzymane w drodze wymiany lub scalenia

ulga po upływie okresu zwolnienia /zaznaczyć właściwy kwadrat/
 24.  

    75%            50%

22.

376.

383.

390.

15.

19.

E. ZWOLNIENIA  OD  PODATKU  ROLNEGO, w tym:

17.  

     75%           50%

10. 

   75%             50%

Powierzchnia 

w ha fizycznych / 

przeliczeniowych

341.

348.

355.

362.

369.

kwota podatku 

rolnego 

w zł, gr 

Liczba hektarów 

przeliczeniowych

(do czterech miejsc po 

przecinku)

Klasy użytków 

rolnych zgodnie 

z ewidencją 

gruntów i 

budynków

Powierzchnia użytków rolnych w hektarach fizycznych

 ( z dokładnością do 1 m
2 

)

pr
ze

lic
zn

ik

Stawka podatku 

rolnego za 1 ha 

fizyczny lub 

przeliczeniowy 

w zł, gr 

inne zwolnienie wymienione w art. 12 ust.1 ustawy o

podatku rolnym 

E.2. Na podstawie art. 12 ust.2 ustawy o podatku rolnym.

uczelnie; zwolnienie nie dotyczy gruntów przekazanych w posiadanie podmiotom innym niż uczelnie.

C.10. Użytki rolne, dla których nie można ustalić przelicznika.

45.

40.( podać podstawę prawną zwolnienia) 

Grunty pod wałami przeciwpowodziowymi i grunty położone w międzywałach.

Grunty wpisane do rejestru zabytków. 

Grunty położone na terenie rodzinnego ogrodu działkowego, z wyjątkiem będących w posiadaniu podmiotów

innych niż działkowcy lub stowarzyszenia ogrodowe w rozumieniu ustawy z dnia 13.12.2013r o rodzinnych

ogrodach działkowych ( Dz.U. z 2014r, poz. 40) 

E.1. Na podstawie art. 12 ust.1 ustawy o podatku rolnym.

Użytki klasy V, VI, VIz oraz grunty zadrzewione i zakrzewione ustanowione na użytkach rolnych

Grunty orne, łąki i pastwiska objęte melioracją -w roku, w którym uprawy zostały zniszczone wskutek robót 

drenarskich

Grunty przeznaczone na utworzenie nowego gospodarstwa rolnego lub powiększenie już istniejącego do

powierzchni nie przekraczającej 100 ha, 

ulga po upływie okresu zwolnienia /zaznaczyć właściwy kwadrat/

D. RAZEM  PODATEK  ROLNY  ( łącznie ze zwolnieniami)

publiczne i niepubliczne jednostki organizacyjne objęte systemem oświaty oraz prowadzące je organy, w

zakresie gruntów zajętych na działalność oświatową,

prowadzący zakłady pracy chronionej lub zakłady aktywności zawodowej w zakresie gruntów zgłoszonych

wojewodzie, jeżeli zgłoszenie zostało potwierdzone decyzją w sprawie przyznania statusu zakładu pracy chronionej

lub zakładu aktywności zawodowej, albo zaświadczeniem - zajętych na prowadzenie tego zakładu, z wyjątkiem

gruntów znajdujących się w posiadaniu zależnym podmiotów niebędących prowadzącymi zakłady pracy chronionej

lub zakłady aktywności zawodowej,

inne zwolnienie wymienione w art. 12 ust.2 ustawy o

podatku rolnym 

53. ( podać podstawę prawną zwolnienia) 

E.3. RAZEM ZWOLNIENIA OD  PODATKU  ROLNEGO  

26.

48.

51.

55.

42.

29.

32.
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1.

F.2. inne 
3.

4.

3. Nr telefonu

J. 

W wyniku kontroli wstępnej przypada:

do  przypisu zł do odpisu  zł 

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

 Adnotacja księgowości 

Nr konta podatnika: .......................................... 

Nr dowodu księgowego:...................................

DR (10) 5/ 5

Druk deklaracji dostępny jest na stronie internetowej www.brzesko.pl w pozycji KARTY USŁUG.

2. Nazwisko

W przypadku niewpłacenia w obowiązującym terminie kwoty należnego podatku lub wpłacenia jej w niepełnej wysokości, niniejsza deklaracja

stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego zgodnie z art. 3a ustawy z dnia 17 czerwca 1966r o postępowaniu egzekucyjnym w

administracji (tekst jednolity: Dz.U. z 2016r, poz. 599 z p.zm.)

POUCZENIA: 

Nr konta Urzędu Miejskiego w Brzesku dla wpłat tytułem podatku rolnego: 

Podatek wyliczony w korekcie deklaracji jest podatkiem za cały rok , jego wysokość należy ustalić proporcjonalnie  do liczby miesięcy 

obowiązywania poszczególnych powierzchni gruntów.

Kwotę podatku ( raty) zaokragla się do pełnych złotych w ten sposób, że końcówki kwot wynoszące mniej niż 50 groszy pomija się, a końcówki 

kwot wynoszące 50 i więcej groszy podwyższa się do pełnych złotych.  

                                                ADNOTACJE  ORGANU  PODATKOWEGO

 KBS O/Szczurowa nr 35 85910007 3100 0902 1786 0050

podpis sprawdzającego 

F.3. RAZEM  ULGI  

G. OBLICZENIE  PODATKU  ROLNEGO  DO  ZAPŁATY   

F. ULGI  W PODATKU ROLNYM 

G.1. Podatek rolny po odliczeniu zwolnień i ulg  

G.2. Podatek rolny do zapłaty ( należy zaokrąglić do pełnych złotych )

F.1. inwestycyjna 

2. ( podać podstawę prawną ulgi) 

1.

2.

2.   Nazwisko

4. Podpis (pieczęć) podatnika / osoby reprezentującej podatnika 

4. adres e-mail

I.  DANE  OSOBY  ODPOWIEDZIALNEJ  ZA  PRAWIDŁOWE  OBLICZENIE  PODATKU 

data

1. Imię 

1.   Imię 

3. Data wypełnienia deklaracji ( dzień-miesiąc-rok)

G.3. Raty podatku (należy zaokrąglić do pełnych złotych )  płatne w terminie do: 

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

H. PODPIS  PODATNIKA / OSOBY REPREZENTUJĄCEJ  PODATNIKA ( niepotrzebne skreślić)

W przypadku podpisania deklaracji przez pełnomocnika należy dołączyć pełnomocnictwo sporządzone na obowiązującym wzorze UPL-1P wraz z

dołączonym dowodem wpłaty opłaty skarbowej w wysokości 17,00 zł.  

15 marca  15 maja  15 września                   15 listopada

  5 / 5 
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ZR

numer  działki
miejsce położenia

(miejscowość, ulica )

numer księgi wieczystej 

lub zbioru dokumentów

powierzchnia

 w ha fiz.

ZR(3) 1 / 1

ZAŁĄCZNIK

DO  DEKLARACJI  NA  PODATEK  ROLNY 

                          Wyszczególnienie przedmiotów opodatkowania 

Id: E3517F43-7E02-457C-8D9A-CC448B5DC343. Podpisany Strona 6



   1. deklaracja roczna składana w terminie do 15 stycznia roku podatkowego            4. korekta deklaracji rocznej 

    2. powstanie obowiązku podatkowego w trakcie roku podatkowego ( od m-ca ……..)

    3. wygaśnięcie obowiązku podatkowego ( od m-ca ………)

B.  DANE  SKŁADAJĄCEGO  DEKLARACJĘ           

B.1.       DANE   IDENTYFIKACYJNE 

  1. osoba fizyczna                  2. osoba prawna      4. spółka nie mająca osobowości prawnej 

B.2   ADRES  SIEDZIBY *  /  ADRES  ZAMIESZKANIA  ** 

14. Miejscowość 

B.3.   ADRES  DO  KORESPONDENCJI  ( wypełnić w przypadku innego adresu niż adres siedziby / zamieszkania) 

23. Miejscowość 
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( pieczęć nagłówkowa podatnika) 

Podstawa prawna:  Ustawa z dnia 30 października 2002r o podatku leśnym /tekst jednolity: Dz.U.z 2016r, poz. 374 z p.zm./  

Składający: Formularz przeznaczony dla osób prawnych, jednostek organizacyjnych, w tym spółek niemających 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 lasów z osobami prawnymi, bądź z innymi jednostkami organizacyjnymi nieposiadającymi

osobowości prawnej, w tym ze 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

Organ podatkowy:   Burmistrz Brzeska ul. Głowackiego 51 32-800 Brzesko.     

1. Nazwa i adres siedziby organu podatkowego 

                                                         URZĄD  MIEJSKI  W  BRZESKU  ul. Głowackiego 51 32-800 Brzesko           

1.Identyfikator podatkowy NIP / numer PESEL podatnika (niepotrzebne skreślić) 2. Nr  dokumentu

DL                                              DEKLARACJA NA  PODATEK  LEŚNY

2. Rodzaj własności, posiadania  (właściwe zaznaczyć) 

A. MIEJSCE  I  CEL  SKŁADANIA  DEKLARACJI 

            1. właściciel / współwłaściciel

2. Okoliczności powodujące obowiązek złożenia deklaracji (właściwe zaznaczyć) 

                              * dotyczy składającego deklaracje nie będącego osobą fizyczną       ** dotyczy składającego deklarację będącego osoba fizyczną 

1. Rodzaj Podatnika  (właściwe zaznaczyć)

             3. jednostka organizacyjna 

                 2.posiadacz samoistny / współposiadacz samoistny

           5. zmiana miejsca zamieszkania/ siedziby

3. Nazwa pełna*  /  Nazwisko, pierwsze imię, drugie imię**

4. Nazwa skrócona* /  Imię ojca, matki, data urodzenia** 5. Identyfikator REGON * 

6. Klasa rodzaju działalności ( PKD) 

            3.posiadacz/ współposiadacz (np. dzierżawca)

7. Numer rachunku bankowego Podatnika

                 4. użytkownik wieczysty / współużytkownik wieczysty

17. Kraj 18. Województwo 19. Powiat 

8. Kraj 9. Województwo 10. Powiat 

11. Gmina 12. ulica 13. Nr domu / lokalu 

15. Kod pocztowy 16. Poczta 

20. Gmina 21. ulica 22. Nr domu / lokalu 

24. Kod pocztowy 25. Poczta 

3. Rok 

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXII/219/2016

Rady Miejskiej w Brzesku

z dnia 30 listopada 2016 r.
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stawka podatku Podatek 

zł, gr zł, gr

C.1.1.

2. 3.

4. 5.

6. 7.

8. 9.

C.1.2.

10. 11.

12. 13.

14. 15.

16. 17.

18.

Kwota zwolnienia zł, 

gr 
1.

2.

3.

4.

5.

6.

Kwota zwolnienia zł, 

gr 

D.2.1. 

7.

D.2.2

8.

D.2.3.

9.

D.2.4.
11.

12.

E.1.

E.2.

E.3

15 luty 15 marzec 15 kwiecień 15 czerwiec

15 sierpień 15 wrzesień 15 październik 15 grudzień
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prowadzący zakład pracy chronionej lub zakład aktywności zawodowej w zakresie lasów wymienionych w decyzji w

sprawie przyznania statusu zakładu pracy chronionej lub zakładu aktywności zawodowej lub zgłoszonych wojewodzie-

zajętych na prowadzenie tego zakładu, z wyłączeniem lasów, które znajdują się w posiadaniu zależnym podmiotów

niebędących prowadzącymi zakłady pracy chronionej lub zakłady aktywności zawodowej,

inne 
10. podać podstawę prawną zwolnienia

Lasy pozostałe, w tym:

uczelnie

publiczne i niepubliczne jednostki organizacyjne objęte systemem oświaty oraz prowadzące je organy, w zakresie

lasów zajętych na działalność oświatową. 

wpisane do rejestru zabytków 

użytki ekologiczne

w wieku do 40 lat

1.

2.

Podatek leśny do zapłaty (po zaokrągleniu do pełnych złotych) 

Raty podatku proporcjonalne  (należy zaokrąglić do pełnych złotych), płatne w terminie do: 

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

D.1.2.

D.2. Na podstawie art. 7 ust. 2 ustawy o podatku leśnym

15 maj

1. 

D.1.1.

D.3. RAZEM  ZWOLNIENIA  OD  PODATKU LEŚNEGO  

E.   OBLICZENIE  PODATKU  LEŚNEGO  (do zapłaty) 

Podatek leśny po odliczeniu zwolnień 

w wieku do 40 lat

Lasy wchodzące w skład rezerwatów przyrody i parków 

narodowych, w tym:

wpisane do rejestru zabytków 

użytki ekologiczne

w wieku do 40 lat

C.  DANE  DOTYCZĄCE  PRZEDMIOTÓW  OPODATKOWANIA

C.1.  Powierzchnia lasu ogółem w ha fizycznych ( z dokładnością do 1 m
2
). 

C.2.  RAZEM  PODATEK  LEŚNY

D.   ZWOLNIENIA  OD  PODATKU  LEŚNEGO, w tym: 

D.1. Na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy o podatku leśnym

w wieku powyżej 40 lat 

Wyszczególnienie 

 Lasy wchodzące w skład rezerwatów przyrody i parków 

narodowych, w tym: 

Lasy pozostałe, w tym: 

wpisane do rejestru zabytków 

użytki ekologiczne

w wieku powyżej 40 lat 

wpisane do rejestru zabytków 

użytki ekologiczne

w wieku do 40 lat

15 lipiec 15 listopad

15 styczeń
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4.adres e-mail

W wyniku kontroli wstępnej ustalono:

 Adnotacja księgowości 

Nr konta podatnika: ...........................................

Nr dowodu księgowego: ..................................

Druk deklaracji dostępny jest na stronie internetowej www.brzesko.pl w pozycji KARTY  USŁUG.
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F.  PODPIS  PODATNIKA / OSOBY  REPREZENTUJĄCEJ  PODATNIKA  (niepotrzebne skreślić)

W przypadku podpisania deklaracji przez pełnomocnika należy dołączyć pełnomocnictwo sporządzone na obowiązującym wzorze UPL-1P wraz z 

dołączonym dowodem wpłaty opłaty skarbowej w wysokości 17,00 zł. 

1. Imię 2. Nazwisko

do przypisu  zł do odpisu zł 

3. Data wypełnienia deklaracji ( dzień-miesiąc-rok) 4. Podpis ( pieczęć) podatnika/ osoby reprezentującej podatnika   ( niepotrzebne skreślić) 

F.1. DANE OSOBY ODPOWIEDZIALNEJ ZA PRAWIDŁOWE OBLICZENIE  PODATKU 

1. Imię 2. Nazwisko 3. Nr telefonu

Nr konta Urzędu Miejskiego w Brzesku dla wpłat tytułem podatku leśnego:

KBS O/Szczurowa  nr 35 859100007 3100 0902 1786 0050.

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

data podpis sprawdzającego 

W przypadku niewpłacenia w obowiązującym terminie kwoty należnego podatku lub wpłacenia jej w niepełnej

wysokości, niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego zgodnie z art. 3a ustawy z dnia

17 czerwca 1966r o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (tekst jednolity: Dz.U. z 2016r, poz. 599 z p.zm.)

POUCZENIA:

Podatek wyliczony w korekcie deklaracji jest podatkiem za cały rok, jego wysokość należy ustalić proporcjonalnie do

liczby miesięcy obowiązywania poszczególnych podstaw opodatkowania.  

G. ADNOTACJE  ORGANU  PODATKOWEGO.

Kwoty podatków (rat) zaokrągla się do pełnych złotych w ten sposób, że końcówki kwot wynoszące mniej niż 50 groszy

pomija się, a końcówki kwot wynoszące 50 i więcej groszy podwyższa się do pełnych złotych. 

Obowiązek składania deklaracji na podatek leśny dotyczy również podatników korzystających ze zwolnień na mocy

przepisów ustawy o podatku leśnym. 

W przypadku lasów, od których obowiązek podatkowy powstał lub wygasł w trakcie roku podatkowego, podatek

należy wyliczyć proporcjonalnie do ilości miesięcy, w których istniał obowiązek podatkowy. 
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ZL 

numer  działki miejsce położenia lasu

numer

 KW lub zbioru 

dokumentów

powierzchnia 

lasu w ha fiz
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                                                 ZAŁĄCZNIK  

                    DO  DEKLARACJI  NA  PODATEK  LEŚNY 
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