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UCHWAŁA NR XIX/134/11
RADY MIASTA KOŚCIERZYNA

z dnia 9 listopada 2011 r.

w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych 

Na podstawie: art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity 

z 2001r. - Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.), art. 6a ust. 11 ustawy z dnia 15 listopada 1984r. 

o podatku rolnym (tekst jednolity z 2006r. - Dz. U. Nr 136 poz. 969 z późn. zm.), art. 6 ust. 13 ustawy 

z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych ( tekst jednolity z 2010r. - Dz. U. Nr 95 poz. 

613 z późn. zm.) oraz art. 6 ust. 9 ustawy z dnia 30 października 2002r. o podatku leśnym (Tekst 

jednolity z 2002r. - Dz. U. Nr 200 poz. 1682 z późn. zm.) 

Rada Miasta Kościerzyna na wniosek Burmistrza Miasta Kościerzyna uchwala, co następuje: 

§ 1. 1. Określa się wzór informacji dotyczącej: 

1)podatku od nieruchomości zgodnie z załącznikiem nr 1 

2)podatku rolnego zgodnie z załącznikiem nr 2 

3)podatku leśnego zgodnie z załącznikiem nr 3 

2. Określa się wzór deklaracji podatkowej dotyczącej: 

1)podatku od nieruchomości zgodnie z załącznikiem nr 4 

2)podatku rolnego zgodnie z załącznikiem nr 5 

3)podatku leśnego zgodnie z załącznikiem nr 6 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kościerzyna. 

§ 3. Traci moc uchwała nr III/11/06 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 8 grudnia 2006r. w sprawie 

określenia wzoru formularzy informacji i deklaracji podatkowych. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Pomorskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2012r. 

 

Przewodniczący Rady 

Miasta Kościerzyna 

Piotr Słomiński
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Uzasadnienie

Proponowane zmiany formularzy podatkowych w podatku rolnym, leśnym i od nieruchomości wynikają 

ze zmiany przepisów wprowadzanych na przestrzeni ostatnich lat. 
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Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIX/134/11

Rady Miasta Kościerzyna

z dnia 9 listopada 2011 r.

Zalacznik1.pdf

załącznik 1 

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIX/134/11

Rady Miasta Kościerzyna

z dnia 9 listopada 2011 r.

Zalacznik2.pdf

informacja podatek rolny 

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XIX/134/11

Rady Miasta Kościerzyna

z dnia 9 listopada 2011 r.

Zalacznik3.pdf

informacja podatek leśny 

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XIX/134/11

Rady Miasta Kościerzyna

z dnia 9 listopada 2011 r.

Zalacznik4.pdf

załącznik 4 

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XIX/134/11

Rady Miasta Kościerzyna

z dnia 9 listopada 2011 r.

Zalacznik5.pdf

deklaracja podatek rolny 

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XIX/134/11

Rady Miasta Kościerzyna

z dnia 9 listopada 2011 r.

Zalacznik6.pdf
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deklaracja podatek leśny 



1. Numer Identyfikacji Podatkowej sk�adaj�cego informacj� Za��cznik nr 1 do Uchwa�y 
.................................................................................. Rady Miasta Ko�cierzyna 

  Nr ���������� 

Numer klasyfikacji wg PKD/EKD  ����...��� z dn. �������..�. 

INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMO�CI 

na 
2. Rok 

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

Podstawa prawna 
Ustawa z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i op�atach lokalnych (tekst jedn. Dz. U. z 2010r. Nr 56, poz. 613 ze 
zm.).   

Sk�adaj�cy: 

Formularz przeznaczony dla osób fizycznych b�d�cych w�a�cicielami nieruchomo�ci lub obiektów budowlanych, 
posiadaczami samoistnymi nieruchomo�ci lub obiektów budowlanych, u�ytkownikami wieczystymi gruntów, posiadaczami 
nieruchomo�ci lub ich cz��ci albo obiektów budowlanych lub ich cz��ci, stanowi�cych w�asno�� Skarbu Pa�stwa lub 
jednostki samorz�du  terytorialnego. 

Termin sk�adania: W terminie 14 dni od zaistnienia okoliczno�ci maj�cych wp�yw na powstanie, b�d� wyga�ni�cie obowi�zku podatkowego. 

Miejsce sk�adania Burmistrz Miasta w�a�ciwego ze wzgl�du na miejsce po�o�enia przedmiotów opodatkowania. 

A. MIEJSCE SK�ADANIA 

INFORMACJI   

  3. Burmistrz Miasta 

     Adres  83-400 Ko�cierzyna ul. 3 Maja 9 A 

B. DANE IDENTYFIKACYJNE             
  4. Rodzaj w�a�ciwo�ci posiadania (zaznaczy� w�a�ciw� pozycj�) 

  

        w�a�ciciel wspó�w�a�ciciel        posiadacz samoistny  wspó�posiadacz samoistny 

  

       u�ytkownik wieczysty wspó�u�ytkownik wieczysty        posiadacz zale�ny (dzier�awca, najemca) 

  

        wspó�posiadacz zale�ny (dzier�awca, najemca) 

          

  

5. Miejsce/a (adresy) po�o�enia przedmiotów opodatkowania oraz numery dzia�ek 

        Za��cznik  ZN - 1/A

  6. Numery ksi�gi wieczystej lub zbioru/ów dokumentów 

  
7. Nazwisko 8. Pierwsze imi� 9 Data urodzenia 

  
10. Imi� ojca, matki 11. Numer Pesel/ REGON 12. Telefon 

  
13. Kraj 14. Województwo 15. Powiat 

  
16. Gmina 17. Ulica 18. Numer domu/Numer 

lokalu 

  
19. Miejscowo�� 20. Kod pocztowy 21. Poczta 

C. OKOLICZNO�CI POWODUJ�CE KONIECZNO�� Z�O�ENIA INFORMACJI 

   Okoliczno�� (zaznaczy� w�a�ciw� kratk�) 

          1. informacja na dany rok       2. Korekta informacji na dany rok 

D. DANE DOTYCZ�CE PRZEDMIOTÓW OPODATKOWANIA (z wyj�tkiem zwolnionych)
D.1 POWIERZCHNIA GRUNTÓW 

  

1. zwi�zanych z prowadzeniem dzia�alno�ci  
gospodarczej, bez wzgl�du na sposób 
zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków 

 ..................................................................................... m 2   

  

2. pod jeziorami, zaj�tych na zbiorniki wodne 
retencyjne lub elektrowni wodnych 

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



  

3. pozosta�e grunty 

 .................................................................................... m 2   

D.2 POWIERZCHNIA U�YTKOWA BUDYNKÓW LUB ICH CZ	
CI ( * ) 

  

1.mieszkalnych - ogó�em 

 .................................................................................... m 2   

  w tym: 
  

  

 - kondygnacji o wysoko�ci od 1,40 do 2,20 m 
(zaliczy� 50% powierzchni) 

 .................................................................................... m 2   

  
 - kondygnacji o wysoko�ci powy�ej 2,20 m 

 .................................................................................... m 2   
* Do powierzchni u�ytkowej budynku lub ich cz��ci nale�y zaliczy� powierzchni� mierzon�, po wewn�trznej d�ugo�ci �cian na wszystkich 
kondygnacjach z wyj�tkiem powierzchni klatek schodowych oraz szybów d�wigowych. Za kondygnacj� uwa�a si� równie� gara�e podziemne, 
piwnice, sutereny i poddasza u�ytkowe 

  

2. zwi�zanych z prowadzeniem dzia�alno�ci 
gospodarczej oraz od cz��ci budynków 
mieszkalnych zaj�tych na prowadzenie dzia�alno�ci 
gospodarczej ogó�em 

 .................................................................................... m 2   

  w tym:   

  

 - kondygnacji o wysoko�ci od 1,40 do 2,20 m 
(zaliczy� 50%   powierzchni) 

 .................................................................................... m 2   

  
 - kondygnacji o wysoko�ci powy�ej 2,20 m 

 .................................................................................... m 2   

  

3. zaj�te na prowadzenie dzia�alno�ci gospodarczej 
w zakresie obrotu kwalifikowanym materia�em 
siewnym ogó�em 

 .................................................................................... m 2   

  w tym:   

  

 - kondygnacji o wysoko�ci od 1,40 do 2,20 m 
(zaliczy� 50% powierzchni) 

 .................................................................................... m 2   

  
 - kondygnacji o wysoko�ci powy�ej 2,20 m 

 .................................................................................... m 2   

  

4. zwi�zanych z udzielaniem �wiadcze�
zdrowotnych w rozumieniu przepisów o dzia�alno�ci 
leczniczej, zaj�tych przez podmioty udzielaj�ce tych 
�wiadcze�   .................................................................................... m 2   

  w tym:   

  

 - kondygnacji o wysoko�ci od 1,40 do 2,20 m 
(zaliczy� 50% powierzchni)  

 .................................................................................... m 2   

  
 - kondygnacji o wysoko�ci powy�ej 2,20 m 

 .................................................................................... m 2   

  
5. pozosta�ych ogó�em 

 ................................................................................ m 2   

  

 - kondygnacji o wysoko�ci od 1,40 do 2,20 m 
(zaliczy� 50%  powierzchni)  

 .................................................................................... m 2   

  

 - kondygnacji o wysoko�ci powy�ej 2,20 m 

 .................................................................................... m 2   

D.3 BUDOWLE LUB ICH CZ	
CI 

  

1. budowle zwi�zane z prowadzeniem dzia�alno�ci 
gospodarczej (warto�� o której mowa w przepisach o 
podatkach dochodowych)  

 ........................................................................................... w z�

E. INFORMACJA O PRZEDMIOTACH I PODMIOTACH ZWOLNIONYCH 

  
(poda� powierzchni�, b�d� warto�� budowli przedmiotów zwolnionych oraz przepis prawa - z jakiego tytu�u wyst�puje 
zwolnienie) 

    

  

          Za��cznik Nr  ZN - 1

F. O�WIADCZENIE I PODPIS SK�ADAJ�CEGO /OSOBY REPREZENTUJ�CEJ SK�ADAJ�CEGO
  o�wiadczam, �e podane przeze mnie dane s� zgodne z prawd�.  

  

22. Imi� 23. Nazwisko 



  

24. Data wype�nienia (dzie� - miesi�c - rok) 25. Podpis (piecz��) sk�adaj�cego/ osoby reprezentuj�cej 
sk�adaj�cego 

G. ADNOTACJE ORGANU PODATKOWEGO 

  

26. Uwagi organu podatkowego 

  

27. Identyfikator przyjmuj�cego formularz 28. Podpis przyjmuj�cego formularz 

* Budynek  - obiekt budowlany w rozumieniu przepisów prawa budowlanego, który jest trwale zwi�zany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za 
pomoc� przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach 

* Budowla - obiekt budowlany w rozumieniu przepisów prawa budowlanego nie b�d�cy budynkiem lub obiektem ma�ej architektury, a tak�e 
urz�dzenie budowlane w rozumieniu przepisów prawa budowlanego zwi�zane z obiektem budowlanym, które zapewnia mo�liwo��  u�ytkowania 
obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem 

Odmowa z�o�enia informacji, zatajenie danych maj�cych wp�yw na ustalenie zobowi�zania 
podatkowego lub jego wysoko�ci oraz podanie danych niezgodnych z prawd� powoduje 
odpowiedzialno�� karn� wynikaj�c� z art. 54 ustawy karnej skarbowej ( tekst jednolity Dz. U. z 
2007r. Nr 111 poz. 765) 
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1. Numer NIP 2. Numer  Karty Podatnika  Za��cznik do procedury PD-4 

ZN-1/A  

ZA"�CZNIK DO DEKLARACJI I INFORMACJI  
NA PODATEK OD NIERUCHOMO�CI  DN-1  

DANE DOTYCZ�CE PRZEDMIOTÓW OPODATKOWANIA  

Piecz�tka nag�ówkowa podatnika 

Uwaga# Dane o nieruchomo�ciach wype�ni� zarówno dla nieruchomo�ci podlegaj�cych opodatkowaniu, jak  
             i zwolnionych. 

4. Nr za��cznika  

Jednostka ewidencyjna Numer obr�bu Adres dzia�ki Numer 
KW 

Pow. dzia�ki w m2 Warto��
budowli w 

z�otych 
Rodzaj w�asno�ci Numer dzia�ki Zaznaczy� czy budynek 

mieszkalny 
Nazwa 
S�du 

Pow. budynków w 
m2

1 5. 6. 7 8 9 10 

11 12 13 14 15 

2 16 17 18 19 20 21 

22 23 24 25 26 

3 27 28 29 30 31 32 

33 34 35 36 37 

4 38 39 40 41 42 43 

44 45 46 47 48 

5 49 50 51 52 53 54 

55 56 57 58 59 

6 60 61 62 63 64 65 

66 67 68 69 70 

7 71 72 73 74 75 76 

77 78 79 80 81 

8 82 83 84 85 86 87 

88 89 90 91 92 

9 93 94 95 96 97 98 

99 100 101 102 103 

10 104 105 106 107 108 109 

110 111 112 113 114 

11 115 116 117 118 119 120 

121 122 123 124 125 

12 126 127 128 129 130 131 

132 133 134 135 136 

3. Rok 
������� 
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1. Numer Identyfikacji Podatkowej podatnika 2. Nr dokumentu   

ZN-1         

DANE O ZWOLNIENIACH PODATKOWYCH 
W PODATKU OD NIERUCHOMO�CI 

3 Rok 

����������� 

A. PRZEZNACZENIE FORMULARZA 
4. Niniejszy formularz stanowi za��cznik do (zaznaczy� w�a�ciwy kwadrat):

�1. deklaracji DN-1   � 2. informacji IN-1

B. DANE PODATNIKA
* - dotyczy podatnika nieb�d�cego osob� fizyczn�     ** - dotyczy podatnika b�d�cego osob� fizyczn�

B.1. DANE IDENTYFIKACYJNE  
 5. Rodzaj podatnika (zaznaczy� w�a�ciwy kwadrat):

�1. osoba fizyczna  � 2. osoba prawna  � 3. jednostka organizacyjna, w tym spó�ka, nieposiadaj�ca osobowo�ci prawnej

 6. Nazwa pe�na * / Nazwisko ** 

7. Nazwa skrócona * / Pierwsze imi�, drugie imi� ** 

8. Identyfikator REGON 9. Numer PESEL ** 

C. DANE DOTYCZ�CE ZWOLNIE� PODATKOWYCH WYNIKAJ�CYCH Z USTAWY LUB 
UCHWA"Y RADY GMINY

Tytu� prawny zwolnienia Grunty 
powierzchnia w m2

Budynki lub ich cz��ci 
powierzchnia u�ytkowa w m2

Budowle 
warto�� w z�

Art.7 ust.1 pkt 1 - budowle wchodz�ce w sk�ad infrastruktury 
kolejowej w rozumieniu przepisów o transporcie kolejowym 
oraz zaj�te pod nie grunty, je�eli: 
a) zarz�dca infrastruktury jest obowi�zany do jej 

udost�pniania licencjonowanym przewo	nikom kolejowym, 
lub 

b) s� przeznaczone wy��cznie do przewozu osób, 
wykonywanego przez przewo	nika kolejowego, który 
równocze�nie zarz�dza t� infrastruktur� bez udost�pniania 
jej innym przewo	nikom, lub 

c) tworz� linie kolejowe o szeroko�ci torów wi�kszej ni�
1435 mm.

10. 31.

Art.7 ust.1a - grunty, budynki i budowle pozosta�e po likwidacji 
linii kolejowych lub ich odcinków � do czasu przeniesienia ich 
w�asno�ci lub prawa u�ytkowania wieczystego - nie d�u�ej 
jednak ni� przez 3 lata od pierwszego dnia miesi�ca 
nast�puj�cego po miesi�cu, w którym sta�a si� ostateczna 
decyzja lub wesz�o w �ycie rozporz�dzenie, wyra�aj�ce zgod� na 
likwidacj� linii lub ich odcinków, wydane w trybie przewidzianym 
w przepisach o transporcie kolejowym - z wyj�tkiem zaj�tych na 
dzia�alno�� inn� ni� dzia�alno��, o której mowa w przepisach 
o transporcie kolejowym

42. 53. 64.

Art.7 ust.1 pkt 2 - budowle infrastruktury portowej, budowle 
infrastruktury zapewniaj�cej dost�p do portów i przystani 
morskich oraz zaj�te pod nie grunty 

75. 86.

Art.7 ust.1 pkt 3 - budynki, budowle i zaj�te pod nie grunty na 
obszarze cz��ci lotniczych lotnisk u�ytku publicznego 

97. 108. 19.

Art.7 ust.1 pkt 4 - budynki gospodarcze lub ich cz��ci:  
a) s�u��ce dzia�alno�ci le�nej lub rybackiej,  
b) po�o�one na gruntach gospodarstw rolnych, s�u��ce 

wy��cznie dzia�alno�ci rolniczej,  
c) zaj�te na prowadzenie dzia�ów specjalnych produkcji rolnej

110.

Art.7 ust.1 pkt 5 - nieruchomo�ci lub ich cz��ci zaj�te na 
potrzeby prowadzenia przez stowarzyszenia statutowej 
dzia�alno�ci w�ród dzieci i m�odzie�y w zakresie o�wiaty, 
wychowania, nauki i techniki, kultury fizycznej i sportu, 
z wyj�tkiem wykorzystywanych do prowadzenia dzia�alno�ci 
gospodarczej, oraz grunty zaj�te trwale na obozowiska i bazy 
wypoczynkowe dzieci i m�odzie�y

121. 132.
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Tytu !prawny!zwolnienia! Grunty!
powierzchnia!w!m2

Budynki!lub!ich!cz��ci!
powierzchnia!u�ytkowa!w!m2

Budowle!
warto��!w!z !

Art.7! ust.1! pkt! 6! -! grunty! i! budynki! wpisane! indywidualnie! do!
rejestru! zabytków,!pod!warunkiem! ich!utrzymania! i!konserwacji,!
zgodnie! z! przepisami! o! ochronie! zabytków,! z!wyj�tkiem! cz��ci!
zaj�tych!na!prowadzenie!dzia alno�ci!gospodarczej

143. 154.

Art.7! ust.1! pkt! 7! -! grunty! i! budynki! we! w adaniu! muzeów!
rejestrowanych

165. 176.

Art.7! ust.1! pkt! 8! -! grunty! po o�one! na! obszarach! obj�tych!
ochron� �cis �,! czynn�! lub! krajobrazow�,! a! tak�e! budynki!
i!budowle! trwale! zwi�zane! z! gruntem,! s u��ce! bezpo�rednio!
osi�ganiu! celów! z! zakresu! ochrony! przyrody! -! w! parkach!
narodowych!oraz!w!rezerwatach!przyrody

187. 198. 2920.

Art.7! ust.1! pkt! 8a! -! b�d�ce! w asno�ci�! Skarbu! Pa
stwa:! grunty!
pokryte! wodami! jezior! o! ci�g ym! dop ywie! lub! odp ywie! wód!
powierzchniowych! oraz! grunty! zaj�te! pod! sztuczne! zbiorniki!
wodne

210.

Art.7!ust.1!pkt!9!-!budowle!wa ów!ochronnych,!grunty!pod!wa ami!
ochronnymi!i!po o�one!w!mi�dzywa ach,!z!wyj�tkiem!zaj�tych!na!
prowadzenie! dzia alno�ci! gospodarczej! przez! inne! podmioty! ni�
spó ki!wodne,!ich!zwi�zki!oraz!zwi�zki!wa owe

221. 232.

Art.7! ust.1! pkt! 10! -! grunty! stanowi�ce! nieu�ytki,! u�ytki!
ekologiczne,! grunty! zadrzewione! i! zakrzewione,! z! wyj�tkiem!
zaj�tych!na!prowadzenie!dzia alno�ci!gospodarczej

243.

Art.7! ust.1! pkt! 11! -! grunty! stanowi�ce! dzia ki! przyzagrodowe!
cz onków! rolniczych! spó dzielni! produkcyjnych,! którzy! spe niaj�
jeden!z!warunków:!
a)!osi�gn�li wiek emerytalny, 
b) s� inwalidami zaliczonymi do I albo II grupy,  
c) s� niepe�nosprawnymi o znacznym lub umiarkowanym stopniu 

niepe�nosprawno�ci, 
d) s� osobami ca�kowicie niezdolnymi do pracy w gospodarstwie 

rolnym albo  niezdolnymi do samodzielnej egzystencji

254.

Art.7 ust.1 pkt 12 - budynki po�o�one na terenie rodzinnych 
ogrodów dzia�kowych, nieprzekraczaj�ce norm powierzchni 
ustalonych w przepisach Prawa budowlanego dla altan i obiektów 
gospodarczych, z wyj�tkiem zaj�tych na dzia�alno�� gospodarcz�

265.

Art.7 ust.1 pkt 13 - budynki i budowle zaj�te przez grup�
producentów rolnych wpisan� do rejestru tych grup, 
wykorzystywane wy��cznie na prowadzenie dzia�alno�ci 
w zakresie sprzeda�y produktów lub grup produktów 
wytworzonych w gospodarstwach cz�onków grupy lub w zakresie 
okre�lonym w art.4 ust.2 ustawy z dnia 15 wrze�nia 2000 r. 
o grupach producentów rolnych i ich zwi�zkach oraz o zmianie 
innych ustaw, zgodnie z jej aktem za�o�ycielskim

276. 287.

Art.7 ust.1 pkt 14 - nieruchomo�ci lub ich cz��ci zaj�te na 
prowadzenie nieodp�atnej statutowej dzia�alno�ci po�ytku 
publicznego przez organizacje po�ytku publicznego

298. 39 40

Art.7 ust.2 pkt 1 - uczelnie, zwolnienie nie dotyczy przedmiotów 
opodatkowania zaj�tych na dzia�alno�� gospodarcz�

301. 42 43 

Art.7 ust.2 pkt 2 - publiczne i niepubliczne jednostki 
organizacyjne obj�te systemem o�wiaty oraz prowadz�ce je 
organy, w zakresie nieruchomo�ci zaj�tych na dzia�alno��
o�wiatow�

314. 45 46 

Art.7 ust.2 pkt 3 � instytuty  naukowe i pomocnicze jednostki 
naukowe PAN; zwolnienie nie dotyczy przedmiotów 
opodatkowania zaj�tych na dzia�alno�� gospodarcz�

47 48 49 

Art.7 ust.2 pkt 4 - prowadz�cy zak�ady pracy chronionej lub 
zak�ady aktywno�ci zawodowej - w zakresie przedmiotów 
opodatkowania zg�oszonych wojewodzie, je�eli zg�oszenie 
zosta�o potwierdzone decyzj� w sprawie przyznania statusu 
zak�adu pracy chronionej lub zak�adu aktywno�ci zawodowej albo 
za�wiadczeniem - zaj�tych na prowadzenie tego zak�adu, 
z wyj�tkiem przedmiotów opodatkowania znajduj�cych si�
w posiadaniu zale�nym podmiotów nieb�d�cych prowadz�cymi 
zak�ady pracy chronionej lub zak�ady aktywno�ci zawodowej

50 51 52

Art.7 ust.2 pkt 5 - instytuty  badawcze, z wyj�tkiem przedmiotów 
opodatkowania zaj�tych na dzia�alno�� gospodarcz�

53 54 55

Art.7 ust.2 pkt 5a - przedsi�biorcy o statusie centrum badawczo-
rozwojowego uzyskanym na zasadach okre�lonych w przepisach 
o niektórych formach wspierania dzia�alno�ci innowacyjnej 
w odniesieniu do przedmiotów opodatkowania zaj�tych na cele 
prowadzonych bada
 i prac rozwojowych

56 57 58

Art.7 ust.2 pkt 6 - Polski Zwi�zek Dzia�kowców, z wyj�tkiem 
przedmiotów opodatkowania zaj�tych na dzia�alno��
gospodarcz�

59 60 61



1. Numer Identyfikacji Podatkowej składaj�cego informacj�

 ……………………………………….…………... 

Numer PKD/EKD ………………………………… 

IR - 1 
INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU  ROLNEGO 

    na 

Podstawa 

prawna 

Składaj�cy: 

Ustawa z dnia 15 listopada 1984r. o podatku rolnym (tekst jedn. Dz. U. z 2006r. Nr 136 poz. 969 ze 

zm.). 

Formularz przeznaczony dla osób fizycznych b�d�cych wła�cicielami nieruchomo�ci lub  

obiektów budowlanych, posiadaczami samoistnymi nieruchomo�ci lub obiektów budowlanych,  

 u�ytkownikami wieczystymi gruntów, posiadaczami nieruchomo�ci lub ich cz��ci albo  

 obiektów budowlanych lub ich cz��ci, stanowi�cych własno�� Skarbu Pa�stwa lub jednostki   

 samorz�du terytorialnego. 
Termin 

składania 
W terminie 14 dni od zaistnienia okoliczno�ci maj�cych wpływ na powstanie, b�d� wyga�ni�cie 

obowi�zku podatkowego lub zaistnienie zdarze� maj�cych wpływ na wysoko�� podatku. 
Miejsce 

składania 
Burmistrz Miasta wła�ciwego ze wzgl�du na miejsce poło�enia przedmiotów opodatkowania. 

A. MIEJSCE SKŁADANIA INFORMACJI 
 3. Burmistrz Miasta  

   Adres  83-400 Ko�cierzyna ul. 3 Maja 9 A 

B. DANE IDENTYFIKACYJNE 
4. Rodzaj wła�ciwo�ci posiadania (zaznaczy� wła�ciw� kratk�) 

      wła�ciciel           współwła�ciciel                       współwła�ciciel                                posiadacz  samoistny  
                                      (prowadz�cy gospodarstwo w cało�ci)            (nieprowadz�cy gospodar. w cało�ci) 

         

      współposiadacz  samoistny             u�ytkownik wieczysty             współu�ytkownik  wieczysty 

     posiadacz zale�ny                                                współposiadacz  zale�ny 
        (np. dzier�awca)                                                                                   (np. dzier�awca) 

5. Miejsce/a (adresy ) poło�enia przedmiotów opodatkowania oraz numery działek wykazuje si� oddzielnie dla ka�dej 

nieruchomo�ci 

      Zał�cznik  ZR - 2 

6. Numer/y ksi�gi wieczystej lub zbioru/ów dokumentów  

7. Nazwisko 8. Pierwsze imi� 9. Data urodzenia 

10. Imi� ojca, matki 11. Numer PESEL/REGON 12. Telefon 

13. Kraj 14. Województwo 15. Powiat 

16. Gmina  17. Ulica 18. Numer domu/lokalu 

19. Miejscowo�� 20.Kod pocztowy 21. Poczta 

C. OKOLICZNO�CI POWODUJ�CE  KONIECZNO�� ZŁO�ENIA LUB ZMIANY INFORMACJI 

…………………………………………………………………………………………………………. 

D. DANE DOTYCZ�CE PRZEDMIOTU OPODATKOWANIA (wł�cznie ze zwolnionymi)

Klasy u�ytków 

wynikaj�ce z 

ewidencji gruntów 

Powierzchnia gruntów w hektarach fizycznych 

Orne Sady U�ytki zielone Rolne 

zabudowane 

Zadrzewione i 

zakrzewione 
Ogółem ha 

      

I       

2 Rok 

………………..……. 

Zał�cznik nr 2 do Uchwały 

Rady Miasta Ko�cierzyna 

Nr ……………………… 

z dn. ……………………. 



II       

III 
X X 

………………. ………….…. ………………. 

III a 

……………. ………….. 
X 

………….…. ………………. 

III b 

……………. ………….. 
X 

………….…. ………………. 

IV 

……………. ………….. ………………. ………….…. ………………. 

IV a 

……………. ………….. 
X 

………….…. ………………. 

IV b 

……………. ………….. 
X 

………….…. ………………. 

V 

……………. ………….. ………………. ………….…. ………………. 

VI 

……………. ………….. ………………. …………….. ………………. 

VI z 

……………. ………….. ………………. …………….. ………………. 

Razem 
……………. ………….. ………………. …………….. ………………. 

Grunty pod stawami: 

  

Zarybione(czym) ……………………………………………………………….. …………… 

 Nie zarybione …………… 

Rowy 

…………… 

RAZEM …………… 

E. INFORMACJA O ZWOLNIENIACH W PODATKU ROLNYM 
(poda� rodzaj, klas� i powierzchni� gruntów zwolnionych oraz przepis prawa – z jakiego tytułu wyst�puje zwolnienie) 

      Zał�cznik  ZR - 1 

F. ULGI W PODATKU ROLNYM OD GRUNTÓW 
 1.z tytułu nabycia lub przyj�cia w zagospodarowanie gruntów 

…………… 

2. inwestycje 

…………… 

3. inne 

…………… 

Razem 

…………… 

G O�WIADCZENIE I PODPIS SKŁADAJ�CEGO/ OSOBY REPREZENTUJ�CEJ 
SKŁADAJ�CEGO  
Uprzedzony/a o odpowiedzialno�ci karnej z art. 233 § 1 Kodeksu Karnego o�wiadczam, �e 
podane prze mnie dane s� zgodne z prawd�. 
Imi� Nazwisko 

Data wypełnienia (dzie� -miesi�c-rok) Podpis (piecz��) składaj�cego/osoby reprezentuj�cej 

składaj�cego 

H ADNOTACJE ORGANU PODATKOWEGO
Uwagi organu podatkowego 

…………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………... 

Identyfikator przyjmuj�cego formularz 

……………………………………………. 

Data i podpis przyjmuj�cego formularz 



POUCZENIE  
W przypadku niewpłacenia w obowi�zuj�cych terminach i ratach podatku z poz. 50 lub 
wpłacenia jej w niepełnej wysoko�ci, niniejsza deklaracja stanowi podstaw� do 
wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie z przepisami art. 2 § 1 pkt 1. art. 3 § 1 i art. 
3a ustawy z dn. 17 czerwca 1966r. o post�powaniu egzekucyjnym w administracji (tekst 
jed. Dz. U. z 2005r. Nr 229 poz. 1954, ze zm.). Wyliczony podatek od nieruchomo�ci 
nale�y wpłaca	 do 15 dnia ka�dego miesi�ca na konto tut. organu podatkowego.  

W przypadku zło�enia korekty deklaracji nale�y doł�czy	 pisemne uzasadnienie 
przyczyn korekty zgodnie z art.. 81 § 2 ustawy z dn. 29.08.1997r. (Dz. U. z 2005r. Nr 8 
poz. 60 ze zm.) 

Niniejszy druk deklaracji podatkowej jest obowi�zuj�cym na terenie Gminy Miejskiej 
Ko�cierzyna. Deklaracj� uznaje si� za zło�on� wył�cznie w przypadku, gdy wszystkie 
rubryki s� wypełnione wraz ze stosownymi zał�cznikami. 

Odmowa zło�enia deklaracji, zatajenie danych maj�cych wpływ na ustalenie 
zobowi�zania podatkowego lub jego wysoko�ci oraz podanie danych niezgodnych z 
prawd� powoduje jego odpowiedzialno�	 karn� wynikaj�c� z art.. 54 ustawy karnej 
skarbowej (tekst jed. Dz. U. z 2007r. Nr 111 poz. 765 ze zm.)  



1. Numer Identyfikacji Podatkowej podatnika 2. Nr dokumentu  

ZR-1        

DANE O ZWOLNIENIACH I ULGACH PODATKOWYCH 

W PODATKU ROLNYM 

3 Rok …………………………. 

A. PRZEZNACZENIE FORMULARZA 
4. Niniejszy formularz stanowi zał�cznik do (zaznaczy� wła�ciwy kwadrat):

�1. deklaracji DR-1   � 2. informacji IR-1

B. DANE PODATNIKA
* - dotyczy podatnika nieb�d�cego osob� fizyczn�     ** - dotyczy podatnika b�d�cego osob� fizyczn�

B.1. DANE IDENTYFIKACYJNE  

 5. Rodzaj podatnika (zaznaczy� wła�ciwy kwadrat):

�1. osoba fizyczna  � 2. osoba prawna  � 3. jednostka organizacyjna, w tym spółka, nieposiadaj�ca osobowo�ci prawnej

 6. Nazwa pełna * / Nazwisko ** 

7. Nazwa skrócona * / Pierwsze imi�, drugie imi� ** 

8. Identyfikator REGON 9.Numer EKD/PKD 10. Numer PESEL ** 

C. DANE DOTYCZ�CE ZWOLNIE� I ULG PODATKOWYCH WYNIKAJ�CYCH Z USTAWY LUB 
UCHWAŁY RADY GMINY 

Tytuł prawny zwolnienia 
Powierzchnia w ha 

fizycznych
 1)

Art.12 ust.1 pkt 1 - u�ytki rolne klasy V, VI i VIz 11.

, 
Art.12 ust.1 pkt 1 - grunty zadrzewione i zakrzewione ustanowione na u�ytkach rolnych 12.

, 
Art.12 ust.1 pkt 2 - grunty poło�one w pasie drogi granicznej 13.

, 
Art.12 ust.1 pkt 3 - grunty orne, ł�ki i pastwiska obj�te melioracj� - w roku, w którym uprawy zostały zniszczone 
wskutek robót drenarskich 

14.

, 
Art.12 ust.1 pkt 4 - grunty przeznaczone na utworzenie nowego gospodarstwa rolnego lub powi�kszenie ju�
istniej�cego do powierzchni nieprzekraczaj�cej 100 ha 

15.

, 
W przypadku korzystania z ulgi, po upływie okresu zwolnienia (zaznaczy� wła�ciwy 
kwadrat) 

16. Ulga

� 75%   � 50%

Art.12 ust.1 pkt 5 - grunty gospodarstw rolnych powstałe z zagospodarowania nieu�ytków 17.

, 
W przypadku korzystania z ulgi, po upływie okresu zwolnienia (zaznaczy� wła�ciwy 
kwadrat) 

18. Ulga

� 75%   � 50%

Art.12 ust.1 pkt 6 - grunty gospodarstw rolnych otrzymane w drodze wymiany lub scalenia 39.

, 
W przypadku korzystania z ulgi, po upływie okresu zwolnienia (zaznaczy� wła�ciwy 
kwadrat) 

420. Ulga

� 75%   � 50%

Art.12 ust.1 pkt 7 - grunty gospodarstw rolnych, na których zaprzestano produkcji rolnej 21.

, 
Art.12 ust.1 pkt 8 - u�ytki ekologiczne 52.

, 
Art.12 ust.1 pkt 9 - grunty zaj�te przez zbiorniki wody słu��ce do zaopatrzenia ludno�ci w wod� 23.

, 
Art.12 ust.1 pkt 10 - grunty pod wałami przeciwpowodziowymi i grunty poło�one w mi�dzywałach 24.

, 



�

�

Art.12 ust.1 pkt 11 - grunty wpisane do rejestru zabytków 625.

, 
Art.12 ust.1 pkt 12 - grunty stanowi�ce działki przyzagrodowe członków rolniczych spółdzielni produkcyjnych 26.

, 
Art.12 ust.2 pkt 1 - uczelnie 27.

, 
Art.12 ust.2 pkt 2 - publiczne i niepubliczne jednostki organizacyjne obj�te systemem o�wiaty oraz prowadz�ce je 
organy, w zakresie gruntów zaj�tych na działalno�� o�wiatow�

28.

, 
Art.12 ust.2 pkt 3 - instytuty naukowe i pomocnicze jednostki naukowe Polskiej Akademii Nauk 729.

, 
Art.12 ust.2 pkt 4 - prowadz�cy zakłady pracy chronionej lub zakłady aktywno�ci zawodowej w zakresie gruntów 
zgłoszonych wojewodzie, je�eli zgłoszenie zostało potwierdzone decyzj� w sprawie przyznania statusu zakładu pracy 
chronionej lub zakładu aktywno�ci zawodowej albo za�wiadczeniem - zaj�tych na prowadzenie tego zakładu, 
z wyj�tkiem gruntów znajduj�cych si� w posiadaniu zale�nym podmiotów nieb�d�cych prowadz�cymi zakłady pracy 
chronionej lub zakłady aktywno�ci zawodowej 

30. 

,
Art.12 ust.2 pkt 5 - instytuty badawcze 31.

, 
Art.12 ust.2 pkt 5a - przedsi�biorcy o statusie centrum badawczo-rozwojowego uzyskanym na zasadach okre�lonych 
w przepisach o niektórych formach wspierania działalno�ci innowacyjnej w odniesieniu do przedmiotów opodatkowania 
zaj�tych na cele prowadzonych bada� i prac rozwojowych 

32.

, 
Art.12 ust.2 pkt 6 - Polski Zwi�zek Działkowców z tytułu u�ytkowania i u�ytkowania wieczystego gruntu rodzinnych 
ogrodów działkowych 

33.

, 

Inne 34.

, 

D. DANE DOTYCZ�CE ULG PODATKOWYCH WYNIKAJ�CYCH Z USTAWY LUB UCHWAŁY 
RADY GMINY 

Tytuł prawny ulgi 

Art.13 ust.1 - ulga inwestycyjna 35.

� tak     � nie

Art.13a ust.1 i 2 - ulga dla �ołnierzy odbywaj�cych zasadnicz� słu�b� wojskow� lub długotrwałe przeszkolenie 
wojskowe, osób spełniaj�cych zast�pczo obowi�zek słu�by wojskowej w formie skoszarowanej i prowadz�cych te 
gospodarstwa bezpo�rednio przed powołaniem do słu�by oraz członków rodzin tych osób (zaznaczy� wła�ciwy kwadrat)

836. Ulga

� 60%    � 40%

Art.13b ust.1 - ulga dla gruntów poło�onych na terenach podgórskich i górskich (zaznaczy� wła�ciwy kwadrat) 37. Ulga

� 60%    � 30%

Art.13c ust.1 - ulga z tytułu wyst�pienia kl�ski �ywiołowej 38.

� tak     � nie

Inne 39. 

1) Nale�y poda� z dokładno�ci� do czterech miejsc po przecinku.



1. Numer Identyfikacji Podatkowej podatnika 

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

2. Nr dokumentu  

ZR-2        

DANE O NIERUCHOMO�CIACH ROLNYCH 

3 Rok …………………………… 

Zał�cznik ZR-2 przeznaczony jest dla jednej nieruchomo�ci. W przypadku, gdy podatnik posiada na 
terenie gminy wi�cej ni� jedn� nieruchomo�� nale�y wypełni� odr�bne zał�czniki.

   4. Nr zał�cznika  

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

A. PRZEZNACZENIE FORMULARZA 
5. Niniejszy formularz stanowi zał�cznik do (zaznaczy� wła�ciwy kwadrat):

�1. deklaracji DR-1 � 2. informacji IR- 1

B. DANE PODATNIKA
* - dotyczy podatnika nieb�d�cego osob� fizyczn�   ** - dotyczy podatnika b�d�cego osob� fizyczn�

 6. Rodzaj podatnika (zaznaczy� wła�ciwy kwadrat):

�1. osoba fizyczna  � 2. osoba prawna  � 3. jednostka organizacyjna, w tym spółka, nieposiadaj�ca osobowo�ci prawnej

 7. Nazwa pełna * / Nazwisko ** 

8. Nazwa skrócona * / Pierwsze imi�, drugie imi� ** 

9. Identyfikator REGON 10.NumerEKD/PKD 11. Numer PESEL ** 

C. DANE O NIERUCHOMO�CIACH ROLNYCH PODLEGAJ�CYCH OPODATKOWANIU LUB 
ZWOLNIENIU 

C.1. POŁO�ENIE NIERUCHOMO�CI 

12. Poło�enie nieruchomo�ci (adres) 

C.2. TYTUŁ PRAWNY (zaznaczy� wła�ciwy kwadrat):

13. Rodzaj własno�ci  

�1. własno��           � 2. współwłasno��

14. Rodzaj posiadania samoistnego 

�1. Posiadanie            � 2. współposiadanie

15. Rodzaj u�ytkowania   

�1. u�ytkowanie wieczyste � 2. współu�ytkowanie wieczyste

16. Rodzaj posiadania zale�nego 

�1. posiadanie            � 2. współposiadanie

C.3. IDENTYFIKATORY GEODEZYJNE DZIAŁEK 

17. Działki  

C.4. KSI�GA WIECZYSTA 

18. Numer ksi�gi wieczystej (zbioru dokumentów) 319. Nazwa s�du 



1. Numer Identyfikacji Podatkowej składaj�cego informacj� Zał�cznik nr 3 do Uchwały

.................................................................................. Rady Miasta Ko�cierzyna

Nr …………………………..

Numer PKD/EKD  …………...……..………… z dn. …………………….….

2. Rok

na .......................................

Podstawa 

prawna

Składaj�cy:

Formularz przeznaczony dla osób fizycznych b�d�cych wła�cicielami nieruchomo�ci lub obiektów budowlanych, posiadaczami

samoistnymi nieruchomo�ci lub obiektów budowlanych, u�ytkownikami wieczystymi gruntów, posiadaczami nieruchomo�ci lub ich

cz��ci albo obiektów budowlanych lub ich cz��ci, stanowi�cych własno�� Skarbu Pa�stwa lub jednostki samorz�du terytorialnego.

Termin 

składania:

W terminie 14 dni od zaistnienia okoliczno�ci maj�cych wpływ na powstanie, b�d� wyga�ni�cie obowi�zku podatkowego.

Miejsce 

składania

Burmistrz Miasta wła�ciwego ze wzgl�du na miejsce poło�enia przedmiotów opodatkowania.

A. MIEJSCE SKŁADANIA INFORMACJI
2. Burmistrz Miasta

   Adres  83-400 Ko�cierzyna ul. 3 Maja 9 A

B. DANE IDENTYFIKACYJNE
3. Rodzaj wła�ciwo�ci posiadania (zaznaczy� wła�ciw� pozycj�)

        wła�ciciel         współwła�ciciel        posiadacz samoistny         współposiadacz samoistny

        dzier�awca najemca

       u�ytkownik wieczysty       współu�ytkownik wieczysty        posiadacz zale�ny        współposiadacz

4. Miejsce/a (adresy) poło�enia przedmiotów opodatkowania oraz numery działek

5. Numery ksi�gi wieczystej lub zbioru/ów dokumentów

C. OKOLICZNO�CI POWODUJ�CE KONIECZNO�� ZŁO�ENIA INFORMACJI
 Okoliczno�� (zaznaczy� wła�ciw� kratk�)

    1. informacja na dany rok       2. Korekta informacji na dany rok

D. DANE DOTYCZ�CE PRZEDMIOTÓW OPODATKOWANIA 

D.1 POWIERZCHNIA LASU

          Zał�cznik Nr ZL-1
 - zwolnienia z podatku le�nego w tym:  

Powierzchnia w hektarach fizycznych - wynikaj�ce z ewidencji gruntów i budynków

16. Ulica 17. Numer domu/Numer lokalu

18. Miejscowo�� 19. Kod pocztowy

15. Gmina

20. Poczta

11. Telefon9. Imi� ojca, matki 10. Numer Pesel/ REGON

12. Kraj 13. Województwo 14. Powiat

INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU LE�NEGO

Ustawa z dnia 30 pa�dziernika 2002r. o podatku le�nym (tekst jedn. Dz. U. Nr 200  poz. 1682 ze zm.).

6. Nazwisko 7. Pierwsze imi� 8 Data urodzenia



…………………………………………………

…………………………………………………

…………………………………………………

…………………………………………………

E. O�WIADCZENIE I PODPIS SKŁADAJ�CEGO /OSOBY REPREZENTUJ�CEJ SKŁADAJ�CEGO
o�wiadczam, �e podane przeze mnie dane s� zgodne z prawd�. 

21. Imi� 22. Nazwisko

23. Data wypełnienia (dzie� - miesi�c - rok)

F. ADNOTACJE ORGANU PODATKOWEGO
25. Uwagi organu podatkowego

26. Identyfikator przyjmuj�cego formularz 27. Podpis przyjmuj�cego formularz

Odmowa zło�enia informacji, zatajenie danych maj�cych wpływ na ustalenie zobowi�zania 
podatkowego lub jego wysoko�ci oraz podanie danych niezgodnych z prawd� powoduje 
odpowiedzialno�� karn� wynikaj�c� z art. 54 ustawy karnej skarbowej 
( tekst jednolity z 2007r. Dz. U. Nr 111poz. 765).

24. Podpis (piecz��) składaj�cego/ osoby reprezentuj�cej składaj�cego

a) lasy z drzewostanem do 40 lat

b) inne (poda� rodzaj, powierzchni� gruntów zwolnionych oraz przepis prawa z 

jakiego tytułu wyst�puje zwolnienie)

 - podlegaj�ce opodatkowaniu

w tym: lasy ochronne oraz lasy wchodz�ce w skład rezerwatów przyrody i  parków 

narodowych



1. Numer Identyfikacji Podatkowej podatnika 

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

2. Nr dokumentu  

ZL-1        

DANE O ZWOLNIENIACH PODATKOWYCH  
W PODATKU LE�NYM 

A. PRZEZNACZENIE FORMULARZA 
3. Niniejszy formularz stanowi zał�cznik do (zaznaczy� wła�ciwy kwadrat):

�1. deklaracji DL-1   � 2. informacji IL-1

B. DANE PODATNIKA
* - dotyczy podatnika nieb�d�cego osob� fizyczn�     ** - dotyczy podatnika b�d�cego osob� fizyczn�

B.1. DANE IDENTYFIKACYJNE  
 4. Rodzaj podatnika (zaznaczy� wła�ciwy kwadrat):

�1. osoba fizyczna  � 2. osoba prawna  � 3. jednostka organizacyjna, w tym spółka, nieposiadaj�ca osobowo�ci prawnej

 5. Nazwa pełna * / Nazwisko ** 

6. Nazwa skrócona * / Pierwsze imi�, drugie imi� ** 

7. Identyfikator REGON 

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

8. Numer PESEL ** 

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

C. DANE DOTYCZ�CE ZWOLNIE� PODATKOWYCH WYNIKAJ�CYCH Z USTAWY LUB 
UCHWAŁY RADY GMINY 

Tytuł prawny zwolnienia

Powierzchnia  

w ha  

z dokładno�ci� do 1 m2 1)

Art.7 ust.1 pkt 1 - lasy z drzewostanem w wieku do 40 lat 9. 

, 
Art.7 ust.1 pkt 2 - lasy wpisane indywidualnie do rejestru zabytków 10. 

, 
Art.7 ust.1 pkt 3 - u�ytki ekologiczne 11. 

, 
Art.7 ust.2 pkt 1 - uczelnie 12. 

, 
Art.7 ust.2 pkt 2 - publiczne i niepubliczne jednostki organizacyjne obj�te systemem o�wiaty oraz prowadz�ce je 
organy, w zakresie lasów zaj�tych na działalno�� o�wiatow�

13. 

, 
Art.7 ust.2 pkt 3 - instytuty naukowe i pomocnicze jednostki naukowe Polskiej Akademii Nauk 14. 

, 
Art.7 ust.2 pkt 4 - prowadz�cy zakłady pracy chronionej lub zakłady aktywno�ci zawodowej w zakresie lasów 
wymienionych w decyzji w sprawie przyznania statusu zakładu pracy chronionej lub zakładu aktywno�ci zawodowej 
lub zgłoszonych wojewodzie - zaj�tych na prowadzenie tego zakładu, z wył�czeniem lasów, które znajduj� si�
w posiadaniu zale�nym podmiotów nieb�d�cych prowadz�cymi zakład pracy chronionej lub zakład aktywno�ci 
zawodowej

15. 

, 
Art.7 ust.2 pkt 5 - instytuty badawcze 16. 

, 
Art.7. ust.2 pkt 6 - przedsi�biorcy o statusie centrum badawczo-rozwojowego uzyskanym na zasadach okre�lonych 
w przepisach o niektórych formach wspierania działalno�ci innowacyjnej w odniesieniu do przedmiotów 
opodatkowania zaj�tych na cele prowadzonych bada	 i prac rozwojowych

17. 

, 

1) Nale�y poda� z dokładno�ci� do czterech miejsc po przecinku.



1. Numer Identyfikacji Podatkowej sk�adaj�cego informacj� Za��cznik nr 4 do Uchwa�y

.................................................................................. Rady Miasta Ko�cierzyna

Numer klasyfikacji wg. Nr ����������
PKD lub EKD  ����...��..�.....��� z dn. �������..�.
DN-1

DEKLARACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMO�CI

2. Rok

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

(piecz�tka nag�ówkowa podatnika)

Podstawa prawna   Ustawa z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i op�atach lokalnych (tekst jedn. Dz. U. z 2010r. Nr 95 poz. 613 ze zm.).

Sk�adaj�cy            Formularz przeznaczony dla osób prawnych, jednostek organizacyjnych oraz spó�ek nie maj�cych osobowo�ci prawnej b�d�cych

             w�a�cicielami nieruchomo�ci lub obiektów budowlanych, posiadaczami samoistnymi nieruchomo�ci lub obiektów budowlanych,

             u�ytkownikami wieczystymi gruntów, posiadaczami nieruchomo�ci lub ich cz��ci albo obiektów budowlanych lub ich cz��ci

             stanowi�cych w�asno�� Skarbu Pa�stwa lub jednostki samorz�du terytorialnego oraz dla osób fizycznych b�d�cych wspó�w�a�cicielami

             lub wspó�posiadaczami z osobami prawnymi, b�d� z innymi jednostkami organizacyjnymi nieposiadaj�cej osobowo�ci prawnej lub z

             spó�kami nieposiadaj�cymi osobowo�ci prawnej, z wyj�tkiem osób tworz�cych wspólnot� mieszkaniow�.

Termin sk�adania:   Do 31 stycznia ka�dego roku podatkowego lub w terminie 14 dni od zaistnienia okoliczno�ci maj�cych wp�yw na powstanie b�d�

             wyga�ni�cie obowi�zku podatkowego lub zaistnienia zdarzenia maj�cych wp�yw na wysoko�� podatku

Miejsce sk�adania:  Burmistrz Miasta Ko�cierzyna

A. MIEJSCE SK�ADANIA DEKLARACJI

3. Burmistrz Miasta Ko�cierzyny
    Adres  83-400 Ko�cierzyna ul. 3 Maja 9 A

B. DANE SK�ADAJ�CEGO DEKLARACJ�  (niepotrzebne skre�li�)  

* dotyczy sk�adaj�cego deklaracj� nieb�d�cego osob� fizyczn�      ** dotyczy sk�adaj�cego deklaracj� b�d�cego osob� fizyczn�

B.1 DANE IDENTYFIKACYJNE
4. Rodzaj sk�adaj�cego deklaracj� (zaznaczy� w�a�ciw� pozycj�)

5. Rodzaj w�a�ciwo�ci posiadania (zaznaczy� w�a�ciw� pozycj�)

(np.. dzier�awca, najemca)

6. Miejsca (adresy) po�o�enia przedmiotów opodatkowania oraz numery dzia�ek, budynków, lokali

       Za��cznik  ZN-1/A
 Numer ksi�gi wieczystej lub zbioru dokumentów oraz nazwa spraw w którym prowadzona jest ksi�ga wieczysta 

7. Nazwa pe�na * / Nazwisko, pierwsze imi�, data urodzenia **

8. Nazwa skrócona * / imi� ojca, imi� matki **

9. Identyfikator REGON* / Numer PESEL **

B.2 ADRES SIEDZIBY* / ADRES ZAMIESZKANIA**
10. Kraj 11. Województwo 12. Powiat

13. Gmina 14. Ulica 15. Numer domu/ lokalu

16. Miejscowo�� 17. Kod pocztowy 18. Poczta

C. OKOLICZNO�CI POWODUJ�CE KONIECZNO�� Z�O�ENIA DEKLARACJI
19. Okoliczno�� (zaznaczy� w�a�ciw� pozycj�)

       u�ytkownik wieczysty      wspó�u�ytkownik wieczysty        posiadacz zale�ny               wspó�posiadacz zale�ny 

       korekta deklaracji rocznej      wyga�ni�cie obowi�zku podatkowego

        w�a�ciciel         wspó�w�a�ciciel        posiadacz samoistny         wspó�posiadacz samoistny

      zmiana miejsca zamieszkania lub siedziby       powstanie obowi�zku podatkowego w trakcie roku (miesi�c rok)

na

       jednostka organizacyjna nie posiadaj�ca osobowo�ci prawnej      osoba prawna      osoba fizyczna

     spó�ka nie maj�ca osobowo�ci prawnej

(np.. dzier�awca, najemca)

      deklaracja roczna



D. DANE DOTYCZ�CE PRZEDMIOTÓW OPODATKOWANIA (z wyj�tkiem zwolnionych)
Wyszczególnienie Podstawa Stawka podatku Kwota podatku

opodatkowania Uchwa�a Rady w z�, gr.

Miasta Ko�cierzyna

z dn. ...........................

Nr .............................

D.1 POWIERZCHNIA GRUNTÓW
1. zwi�zane z prowadzeniem dzia�alno�ci gospodarczej, 20. 21. 22.

bez wzgl�du na sposób zakwalifikowania w ewidencji 

gruntów i budynków  ...............................  m2 
 ..........................,.....  .............................,.....

2. pod jeziorami, zaj�tych na zbiorniki wodne 23. 24. 25.

retencyjne lub elektrowni wodnych

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

3. pozosta�e grunty w tym zaj�te na prowadzenie odp�atnej 26. 27. 28.

   statutowej dzia�alno�ci po�ytku publicznego

   przez organizacje po�ytku publicznego  ...............................  m2 
 ..........................,.....  .............................,.....

D.2 POWIERZCHNIA U�YTKOWA BUDYNKÓW LUB ICH CZ	
CI ( * )
1.mieszkalnych - ogó�em 29. 30. 31.

 ...............................  m2 
 ..........................,.....  ..........................,.....

w tym: 32. 33. 34.

 - kondygnacji o wysoko�ci od 1,40 do 2,20 m (zaliczy� 50%  ...............................  m2 
 ..........................,.....  ..........................,.....

powierzchni)

 - kondygnacji o wysoko�ci powy�ej 2,20 m  ...............................  m2 
 ..........................,.....  ..........................,.....

2. zwi�zanych z prowadzeniem dzia�alno�ci gospodarczej 35. 36. 37.

oraz od cz��ci budynków mieszkalnych zaj�tych na 

prowadzenie dzia�alno�ci gospodarczej ogó�em  ...............................  m2 
 ..........................,.....  ..........................,.....

w tym:

 - kondygnacji o wysoko�ci od 1,40 do 2,20 m (zaliczy� 50%  ...............................  m2 
 ..........................,.....  ..........................,.....

  powierzchni)

 - kondygnacji o wysoko�ci powy�ej 2,20 m  ...............................  m2 
 ..........................,.....  ..........................,.....

3. zaj�te na prowadzenie dzia�alno�ci gospodarczej w 38. 39. 40.

zakresie obrotu kwalifikowanym materia�em siewnym

ogó�em  ...............................  m2 
 ..........................,.....  ..........................,.....

w tym:

 - kondygnacji o wysoko�ci od 1,40 do 2,20 m (zaliczy� 50%  ...............................  m2 
 ..........................,.....  ..........................,.....

  powierzchni)

 - kondygnacji o wysoko�ci powy�ej 2,20 m  ...............................  m2 
 ..........................,.....  ..........................,.....

4. zwi�zanych z udzielaniem �wiadcze� zdrowotnych w rozumieniu 41. 42. 43.

 ...............................  m2 
 ..........................,.....  ..........................,.....

w tym:

 - kondygnacji o wysoko�ci od 1,40 do 2,20 m (zaliczy� 50%  ...............................  m2 
 ..........................,.....  ..........................,.....

  powierzchni)

 - kondygnacji o wysoko�ci powy�ej 2,20 m  ...............................  m2 
 ..........................,.....  ..........................,.....

5. pozosta�ych w tym zaj�tych na prowadzenie 44. 45. 46.

   odp�atnej statutowej dzia�alno�ci po�ytku publicznego  ...............................  m2 
 ..........................,.....  ..........................,.....

   przez organizacje po�ytku publicznego 

 - kondygnacji o wysoko�ci od 1,40 do 2,20 m (zaliczy� 50%

  powierzchni)  ...............................  m2 
 ..........................,.....  ..........................,.....

 - kondygnacji o wysoko�ci powy�ej 2,20 m  ...............................  m2 
 ..........................,.....  ..........................,.....

* Budynek  - obiekt budowlany w rozumieniu przepisów prawa budowlanego, który jest trwale zwi�zany z gruntem,

wydzielony z przestrzeni za pomoc� przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach

* Do powierzchni u�ytkowej budynku lub ich cz��ci nale�y zaliczy� powierzchni� mierzon�, po wewn�trznej d�ugo�ci �cian na wszystkich

kondygnacjach z wyj�tkiem powierzchni klatek schodowych oraz szybów d�wigowych. Za kondygnacj� uwa�a si� równie� gara�e podziemne, piwnice,

sutereny i poddasza u�ytkowe

przepisów o dzia�alno�ci leczniczej, zaj�tych przez podmioty 
udzielaj�ce tych �wiadcze�



D.3 BUDOWLE LUB ICH CZ	
CI
1. budowle zwi�zane z prowadzeniem dzia�alno�ci gospodarczej 47. 48. 49.

(warto�� o której mowa w przepisach o podatkach dochodowych)  ..........................,..... 2%  ..........................,.....

* Budowla - obiekt budowlany w rozumieniu przepisów prawa budowlanego nie b�d�cy budynkiem lub obiektem ma�ej architektury,

a tak�e urz�dzenie budowlane w rozumieniu przepisów prawa budowlanego zwi�zane z obiektem budowlanym, które zapewnia mo�liwo��

u�ytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem

E. ��CZNA KWOTA PODATKU
Kwota podatku 50.

Suma kwot z kol. D (nale�y zaokr�gli� do pe�nych z�) ........................................................

F. INFORMACJA O PRZEDMIOTACH I PODMIOTACH ZWOLNIONYCH

       Za��cznik  ZN-1

G. O�WIADCZENIE I PODPIS SK�ADAJ�CEGO /OSOBY REPREZENTUJ�CEJ SK�ADAJ�CEGO
o�wiadczam, �e podane przeze mnie dane s� zgodne z prawd�. 

51. Imi� 52. Nazwisko

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

53. Data wype�nienia (dzie� - miesi�c - rok) 54. Podpis (piecz��) sk�adaj�cego/ osoby reprezentuj�cej sk�adaj�cego

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

adres email �����������.

nr telefonu ��������.�..
H. ADNOTACJE ORGANU PODATKOWEGO

55. Uwagi organu podatkowego

56. Identyfikator przyjmuj�cego formularz 57. Podpis przyjmuj�cego formularz

POUCZENIE

W przypadku z�o�enia korekty deklaracji nale�y do��czy� pisemne uzasadnienie przyczyn korekty zgodnie z 
art.. 81 § 2 ustawy z dn. 29.08.1997r. (Dz. U. z 2005r. Nr 8 poz. 60 ze zm.)

Niniejszy druk deklaracji podatkowej jest obowi�zuj�cym na terenie Gminy Miejskiej Ko	cierzyna. Deklaracj

uznaje si
 za z�o�on� wy��cznie w przypadku, gdy wszystkie rubryki s� wype�nione wraz ze stosownymi 
za��cznikami.

Odmowa z�o�enia deklaracji, zatajenie danych maj�cych wp�yw na ustalenie zobowi�zania podatkowego lub 
jego wysoko	ci oraz podanie danych niezgodnych z prawd� powoduje jego odpowiedzialno	� karn�
wynikaj�c� z art.. 54 ustawy karnej skarbowej (tekst jed. Dz. U. z 2007r. Nr 111 poz. 765 ze zm.)  

W przypadku niewp�acenia w obowi�zuj�cych terminach i ratach podatku z poz. 50 lub wp�acenia jej w 
niepe�nej wysoko	ci, niniejsza deklaracja stanowi podstaw
 do wystawienia tytu�u wykonawczego, zgodnie z 
przepisami art. 2 § 1 pkt 1. art. 3 § 1 i art. 3a ustawy z dn. 17 czerwca 1966r. o post
powaniu egzekucyjnym w 
administracji (tekst jed. Dz. U. z 2005r. Nr 229 poz. 1954, ze zm.). Wyliczony podatek od nieruchomo	ci nale�y 
wp�aca� do 15 dnia ka�dego miesi�ca na konto tut. organu podatkowego. 



ZN-1/A(1) 1/1

1. Numer NIP 2. Numer  Karty Podatnika  Za��cznik do procedury PD-4 

ZN-1/A  

ZA"�CZNIK DO DEKLARACJI I INFORMACJI  
NA PODATEK OD NIERUCHOMO�CI  DN-1  

DANE DOTYCZ�CE PRZEDMIOTÓW OPODATKOWANIA  

Piecz�tka nag�ówkowa podatnika 

Uwaga# Dane o nieruchomo�ciach wype�ni� zarówno dla nieruchomo�ci podlegaj�cych opodatkowaniu, jak  
             i zwolnionych. 

4. Nr za��cznika  

Jednostka ewidencyjna Numer obr�bu Adres dzia�ki Numer 
KW 

Pow. dzia�ki w m2 Warto��
budowli w 

z�otych 
Rodzaj w�asno�ci Numer dzia�ki Zaznaczy� czy budynek 

mieszkalny 
Nazwa 
S�du 

Pow. budynków w 
m2

1 5. 6. 7 8 9 10 

11 12 13 14 15 

2 16 17 18 19 20 21 

22 23 24 25 26 

3 27 28 29 30 31 32 

33 34 35 36 37 

4 38 39 40 41 42 43 

44 45 46 47 48 

5 49 50 51 52 53 54 

55 56 57 58 59 

6 60 61 62 63 64 65 

66 67 68 69 70 

7 71 72 73 74 75 76 

77 78 79 80 81 

8 82 83 84 85 86 87 

88 89 90 91 92 

9 93 94 95 96 97 98 

99 100 101 102 103 

10 104 105 106 107 108 109 

110 111 112 113 114 

11 115 116 117 118 119 120 

121 122 123 124 125 

12 126 127 128 129 130 131 

132 133 134 135 136 

3. Rok 
������� 



ZN-1) 1/2

1. Numer Identyfikacji Podatkowej podatnika 2. Nr dokumentu   

ZN-1         

DANE O ZWOLNIENIACH PODATKOWYCH 
W PODATKU OD NIERUCHOMO�CI 

3 Rok 

����������� 

A. PRZEZNACZENIE FORMULARZA 
4. Niniejszy formularz stanowi za��cznik do (zaznaczy� w�a�ciwy kwadrat):

�1. deklaracji DN-1   � 2. informacji IN-1

B. DANE PODATNIKA
* - dotyczy podatnika nieb�d�cego osob� fizyczn�     ** - dotyczy podatnika b�d�cego osob� fizyczn�

B.1. DANE IDENTYFIKACYJNE  
 5. Rodzaj podatnika (zaznaczy� w�a�ciwy kwadrat):

�1. osoba fizyczna  � 2. osoba prawna  � 3. jednostka organizacyjna, w tym spó�ka, nieposiadaj�ca osobowo�ci prawnej

 6. Nazwa pe�na * / Nazwisko ** 

7. Nazwa skrócona * / Pierwsze imi�, drugie imi� ** 

8. Identyfikator REGON 9. Numer PESEL ** 

C. DANE DOTYCZ�CE ZWOLNIE� PODATKOWYCH WYNIKAJ�CYCH Z USTAWY LUB 
UCHWA"Y RADY GMINY

Tytu� prawny zwolnienia Grunty 
powierzchnia w m2

Budynki lub ich cz��ci 
powierzchnia u�ytkowa w m2

Budowle 
warto�� w z�

Art.7 ust.1 pkt 1 - budowle wchodz�ce w sk�ad infrastruktury 
kolejowej w rozumieniu przepisów o transporcie kolejowym 
oraz zaj�te pod nie grunty, je�eli: 
a) zarz�dca infrastruktury jest obowi�zany do jej 

udost�pniania licencjonowanym przewo	nikom kolejowym, 
lub 

b) s� przeznaczone wy��cznie do przewozu osób, 
wykonywanego przez przewo	nika kolejowego, który 
równocze�nie zarz�dza t� infrastruktur� bez udost�pniania 
jej innym przewo	nikom, lub 

c) tworz� linie kolejowe o szeroko�ci torów wi�kszej ni�
1435 mm.

10. 31.

Art.7 ust.1a - grunty, budynki i budowle pozosta�e po likwidacji 
linii kolejowych lub ich odcinków � do czasu przeniesienia ich 
w�asno�ci lub prawa u�ytkowania wieczystego - nie d�u�ej 
jednak ni� przez 3 lata od pierwszego dnia miesi�ca 
nast�puj�cego po miesi�cu, w którym sta�a si� ostateczna 
decyzja lub wesz�o w �ycie rozporz�dzenie, wyra�aj�ce zgod� na 
likwidacj� linii lub ich odcinków, wydane w trybie przewidzianym 
w przepisach o transporcie kolejowym - z wyj�tkiem zaj�tych na 
dzia�alno�� inn� ni� dzia�alno��, o której mowa w przepisach 
o transporcie kolejowym

42. 53. 64.

Art.7 ust.1 pkt 2 - budowle infrastruktury portowej, budowle 
infrastruktury zapewniaj�cej dost�p do portów i przystani 
morskich oraz zaj�te pod nie grunty 

75. 86.

Art.7 ust.1 pkt 3 - budynki, budowle i zaj�te pod nie grunty na 
obszarze cz��ci lotniczych lotnisk u�ytku publicznego 

97. 108. 19.

Art.7 ust.1 pkt 4 - budynki gospodarcze lub ich cz��ci:  
a) s�u��ce dzia�alno�ci le�nej lub rybackiej,  
b) po�o�one na gruntach gospodarstw rolnych, s�u��ce 

wy��cznie dzia�alno�ci rolniczej,  
c) zaj�te na prowadzenie dzia�ów specjalnych produkcji rolnej

110.

Art.7 ust.1 pkt 5 - nieruchomo�ci lub ich cz��ci zaj�te na 
potrzeby prowadzenia przez stowarzyszenia statutowej 
dzia�alno�ci w�ród dzieci i m�odzie�y w zakresie o�wiaty, 
wychowania, nauki i techniki, kultury fizycznej i sportu, 
z wyj�tkiem wykorzystywanych do prowadzenia dzia�alno�ci 
gospodarczej, oraz grunty zaj�te trwale na obozowiska i bazy 
wypoczynkowe dzieci i m�odzie�y

121. 132.



ZN-1/(1) 2/2

Tytu !prawny!zwolnienia! Grunty!
powierzchnia!w!m2

Budynki!lub!ich!cz��ci!
powierzchnia!u�ytkowa!w!m2

Budowle!
warto��!w!z !

Art.7! ust.1! pkt! 6! -! grunty! i! budynki! wpisane! indywidualnie! do!
rejestru! zabytków,!pod!warunkiem! ich!utrzymania! i!konserwacji,!
zgodnie! z! przepisami! o! ochronie! zabytków,! z!wyj�tkiem! cz��ci!
zaj�tych!na!prowadzenie!dzia alno�ci!gospodarczej

143. 154.

Art.7! ust.1! pkt! 7! -! grunty! i! budynki! we! w adaniu! muzeów!
rejestrowanych

165. 176.

Art.7! ust.1! pkt! 8! -! grunty! po o�one! na! obszarach! obj�tych!
ochron� �cis �,! czynn�! lub! krajobrazow�,! a! tak�e! budynki!
i!budowle! trwale! zwi�zane! z! gruntem,! s u��ce! bezpo�rednio!
osi�ganiu! celów! z! zakresu! ochrony! przyrody! -! w! parkach!
narodowych!oraz!w!rezerwatach!przyrody

187. 198. 2920.

Art.7! ust.1! pkt! 8a! -! b�d�ce! w asno�ci�! Skarbu! Pa
stwa:! grunty!
pokryte! wodami! jezior! o! ci�g ym! dop ywie! lub! odp ywie! wód!
powierzchniowych! oraz! grunty! zaj�te! pod! sztuczne! zbiorniki!
wodne

210.

Art.7!ust.1!pkt!9!-!budowle!wa ów!ochronnych,!grunty!pod!wa ami!
ochronnymi!i!po o�one!w!mi�dzywa ach,!z!wyj�tkiem!zaj�tych!na!
prowadzenie! dzia alno�ci! gospodarczej! przez! inne! podmioty! ni�
spó ki!wodne,!ich!zwi�zki!oraz!zwi�zki!wa owe

221. 232.

Art.7! ust.1! pkt! 10! -! grunty! stanowi�ce! nieu�ytki,! u�ytki!
ekologiczne,! grunty! zadrzewione! i! zakrzewione,! z! wyj�tkiem!
zaj�tych!na!prowadzenie!dzia alno�ci!gospodarczej

243.

Art.7! ust.1! pkt! 11! -! grunty! stanowi�ce! dzia ki! przyzagrodowe!
cz onków! rolniczych! spó dzielni! produkcyjnych,! którzy! spe niaj�
jeden!z!warunków:!
a)!osi�gn�li wiek emerytalny, 
b) s� inwalidami zaliczonymi do I albo II grupy,  
c) s� niepe�nosprawnymi o znacznym lub umiarkowanym stopniu 

niepe�nosprawno�ci, 
d) s� osobami ca�kowicie niezdolnymi do pracy w gospodarstwie 

rolnym albo  niezdolnymi do samodzielnej egzystencji

254.

Art.7 ust.1 pkt 12 - budynki po�o�one na terenie rodzinnych 
ogrodów dzia�kowych, nieprzekraczaj�ce norm powierzchni 
ustalonych w przepisach Prawa budowlanego dla altan i obiektów 
gospodarczych, z wyj�tkiem zaj�tych na dzia�alno�� gospodarcz�

265.

Art.7 ust.1 pkt 13 - budynki i budowle zaj�te przez grup�
producentów rolnych wpisan� do rejestru tych grup, 
wykorzystywane wy��cznie na prowadzenie dzia�alno�ci 
w zakresie sprzeda�y produktów lub grup produktów 
wytworzonych w gospodarstwach cz�onków grupy lub w zakresie 
okre�lonym w art.4 ust.2 ustawy z dnia 15 wrze�nia 2000 r. 
o grupach producentów rolnych i ich zwi�zkach oraz o zmianie 
innych ustaw, zgodnie z jej aktem za�o�ycielskim

276. 287.

Art.7 ust.1 pkt 14 - nieruchomo�ci lub ich cz��ci zaj�te na 
prowadzenie nieodp�atnej statutowej dzia�alno�ci po�ytku 
publicznego przez organizacje po�ytku publicznego

298. 39 40

Art.7 ust.2 pkt 1 - uczelnie, zwolnienie nie dotyczy przedmiotów 
opodatkowania zaj�tych na dzia�alno�� gospodarcz�

301. 42 43 

Art.7 ust.2 pkt 2 - publiczne i niepubliczne jednostki 
organizacyjne obj�te systemem o�wiaty oraz prowadz�ce je 
organy, w zakresie nieruchomo�ci zaj�tych na dzia�alno��
o�wiatow�

314. 45 46 

Art.7 ust.2 pkt 3 � instytuty  naukowe i pomocnicze jednostki 
naukowe PAN; zwolnienie nie dotyczy przedmiotów 
opodatkowania zaj�tych na dzia�alno�� gospodarcz�

47 48 49 

Art.7 ust.2 pkt 4 - prowadz�cy zak�ady pracy chronionej lub 
zak�ady aktywno�ci zawodowej - w zakresie przedmiotów 
opodatkowania zg�oszonych wojewodzie, je�eli zg�oszenie 
zosta�o potwierdzone decyzj� w sprawie przyznania statusu 
zak�adu pracy chronionej lub zak�adu aktywno�ci zawodowej albo 
za�wiadczeniem - zaj�tych na prowadzenie tego zak�adu, 
z wyj�tkiem przedmiotów opodatkowania znajduj�cych si�
w posiadaniu zale�nym podmiotów nieb�d�cych prowadz�cymi 
zak�ady pracy chronionej lub zak�ady aktywno�ci zawodowej

50 51 52

Art.7 ust.2 pkt 5 - instytuty  badawcze, z wyj�tkiem przedmiotów 
opodatkowania zaj�tych na dzia�alno�� gospodarcz�

53 54 55

Art.7 ust.2 pkt 5a - przedsi�biorcy o statusie centrum badawczo-
rozwojowego uzyskanym na zasadach okre�lonych w przepisach 
o niektórych formach wspierania dzia�alno�ci innowacyjnej 
w odniesieniu do przedmiotów opodatkowania zaj�tych na cele 
prowadzonych bada
 i prac rozwojowych

56 57 58

Art.7 ust.2 pkt 6 - Polski Zwi�zek Dzia�kowców, z wyj�tkiem 
przedmiotów opodatkowania zaj�tych na dzia�alno��
gospodarcz�

59 60 61



1. Numer Identyfikacji Podatkowej składaj�cego informacj� Zał�cznik nr 5 do Uchwały

.................................................................................. Rady Miasta Ko�cierzyna

Nr …………………………

Numer klasyfikacji wg. PKD/EKD  …………...… z dn. …………………..….

DR-1

na 

2. Rok

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

piecz�tka nagłówkowa podatnika

Podstawa prawna:   Ustawa z dnia 15 listopada 1984r. O podatku rolnym (tekst jedn. Dz. U.. z 2006r. Nr 136, poz. 968 ze zm.)

Składaj�cy:             Formularz przeznaczony dla osób prawnych, jednostek organizacyjnych oraz spółek nie maj�cych osobowo�ci prawnej 

                              b�d�cych wła�cicielami gruntów, posiadaczami samoistnymi gruntów, u�ytkownikami wieczystymi gruntów, posiadaczami

                              gruntów stanowi�cych własno�� Skarbu Pa�stwa lub jednostek samorz�du terytorialnego oraz dla osób fizycznych b�d�cych

                             współwła�cicielami lub współposiadaczami z osobami prawnymi, b�d� z innymi jednostkami organizacyjnymi nieposiadaj�cymi

                             osobowo�ci prawnej lub z spółkami nieposiadaj�cymi osobowo�ci prawnej.

Termin składania:  Do 15 stycznia ka�dego roku podatkowego lub w terminie 14 dni od zaistnienia okoliczno�ci maj�cych wpływ na powstanie, b�d�

                           wyga�ni�cia obowi�zku podatkowego lub zaistnienia zdarze� maj�cych wpływ na wysoko�� podatku

Miejsce składania: Burmistrz Miasta Ko�cierzyna

A. MIEJSCE SKŁADANIA DEKLARACJI
3. Burmistrz Miasta

   Adres  83-400 Ko�cierzyna ul. 3 Maja 9 A

B. DANE SKŁADAJ�CEGO DEKLARACJ�  (niepotrzebne skre�li�)  

* dotyczy składaj�cego deklaracj� nieb�d�cego osob� fizyczn�      ** dotyczy składaj�cego deklaracj� b�d�cego osob� fizyczn�

B.1 DANE IDENTYFIKACYJNE
4. Rodzaj składaj�cego deklaracj� (zaznaczy� wła�ciw� pozycj�)

       osoba fizyczna        osoba prawna         jednostka organizacyjna nie posiadaj�ca osobowo�ci prawnej

        spółka nie maj�ca osobowo�ci prawnej

5. Rodzaj własno�ci (zaznaczy� wła�ciw� pozycj�)

       posiadacz samoistny      współposiadacz samoistny

6. Miejsca (adresy) poło�enia przedmiotów opodatkowania oraz numery działek

(uwaga wykazuje si� oddzielnie dla ka�dej nieruchomo�ci) 

7. Numer ksi�gi wieczystej lub zbioru dokumentów

8 Nazwa pełna * / Nazwisko, pierwsze imi�, data urodzenia **

9 Nazwa skrócona * / imi� ojca, imi� matki **

10 Identyfikator REGON* / Numer PESEL **

B.2 ADRES SIEDZIBY* / ADRES ZAMIESZKANIA**
11. Kraj 12. Województwo 13. Powiat

14. Gmina 15. Ulica 16. Numer domu/ lokalu

17. Miejscowo�� 18. Kod pocztowy 19.Poczta

C. OKOLICZNO�CI POWODUJ�CE KONIECZNO�� ZŁO�ENIA DEKLARACJI
20. Okoliczno�ci (zaznaczy� wła�ciw� pozycj�)

      deklaracja na dany rok         korekta deklaracji rocznej

      powstanie obowi�zku w trakcie roku (miesi�c rok)         zmiana siedziby lub miejsca zamieszkania

        współwła�ciciel 

(prowadz�cy gospodarstwo w 

cało�ci)

        wła�ciciel

        współwła�ciciel (nieprowadz�cy 

gospodarstwa w cało�ci)

       posiadacz zale�ny (np. 

dzier�awca)

      współposiadacz zale�ny (np. 

dzier�awca)

       u�ytkownik wieczysty

      Zał�cznik Nr 1 ZR - 2

     współu�ytkownik wieczysty

DEKLARACJA NA PODATEK ROLNY



D. DANE DOTYCZ�CE PRZEDMIOTÓW OPODATKOWANIA  (wł�cznie ze zwolnionymi) 

Klasy u�ytków wynikaj�ce Ogółem Podlegaj�ce 

z ewidencji gruntów przeliczeniu na

i budynków hektary 

Pod działkami 

specjalnymi

Inne grunty

przeliczeniowe

2 3 4 5 6 7 81

V

VI

VI z

II

III

IV

V

IV b

VI

VI z

GRUNTY ROLNE 

ZABUDOWANE

I

II

IIIa

III

IIIb

IV a

IV

V

VI

VI z

U�YTKI ZIELONE

I

II

IIIa

IIIb

IV a

IV b

V

VI

VI z

SADY

I

II

IIIa

IIIb

IV a

IV b

Powierzchnia gruntów w hektarach fizycznych

Grunty orne

I

Nie podlegaj�ce 

przeliczeniu na ha

przeliczeniowe

Liczba      

hektarów 

przelicze-        

niowych

Stawka z 1 ha 

(przeliczeniow

ego lub 

fizycznego)      

w zł, gr

Wymiar podatku rolnego              

w zł, gr



U�ytki rolne zaj�te na prowadzenie działalno�ci gospodarczej m
2 

E. INFORMACJA O PRZEDMIOTACH ZWOLNIONYCH
(poda� rodzaj, klas� i powierzchni� gruntów zwolnionych oraz przepis prawa - z jakiego tytułu wyst�puje zwolnienie)

F. ULGI W PODATKU ROLNYM OD GRUNTÓW

1. z tytułu nabycia lub obj�cia w zagospodarowanie gruntów

2. inwestycje

3. inne 

RAZEM

G. Ł�CZNA KWOTA PODATKU
Kwota podatku

Ró�nica kwot D - (E + F) (nale�y zaokr�gli� do pełnych złotych)

H. O�WIADCZENIE I PODPIS SKŁADAJ�CEGO /OSOBY REPREZENTUJ�CEJ SKŁADAJ�CEGO
o�wiadczam, �e podane przeze mnie dane s� zgodne z prawd�. 

21. Imi� 22. Nazwisko

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

23. Data wypełnienia (dzie� - miesi�c - rok) 24. Podpis (piecz��) składaj�cego/ osoby reprezentuj�cej składaj�cego

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

Nr telefonu ...................................

I. ADNOTACJE ORGANU PODATKOWEGO

25. Uwagi organu podatkowego

26. Identyfikator przyjmuj�cego formularz 27. Podpis przyjmuj�cego formularz

c) grunty pod stawami 

niezarybionymi

RAZEM (bez 
zwolnie�)

      Zał�cznik  ZR - 1

Adres email ………………..…………..….

VI z

II

IIIa

V

VI

Grunty zadrzewione i 

zakrzaczone poło�one na UR

I

ROWY

III

IIIb

IV a

IV

GRUNTY POD 
STAWAMI

a) zarybione, 

łososiem, troci�, 

głowacic�, pali� i 

pstr�giem

b) zarybione innymi gatunkami 

ryb ni� w poz. a



POUCZENIE

Niniejszy druk deklaracji podatkowej jest obowi�zuj�cym na terenie Gminy Miejskiej Ko�cierzyna. Deklaracj	 uznaje 
si	 za zło
on� wył�cznie w przypadku, gdy wszystkie rubryki s� wypełnione wraz ze stosownymi zał�cznikami.

Odmowa zło
enia deklaracji, zatajenie danych maj�cych wpływ na ustalenie zobowi�zania podatkowego lub jego 
wysoko�ci oraz podanie danych niezgodnych z prawd� powoduje jego odpowiedzialno�� karn� wynikaj�c� z art. 54 
ustawy karnej skarbowej (tekst jed. Dz. U. z 2007r. Nr 111 poz. 765 ze zm.)  

W przypadku niewpłacenia w obowi�zuj�cych terminach i ratach podatku z poz. G lub wpłacenia jej w niepełnej 
wysoko�ci, niniejsza deklaracja stanowi podstaw	 do wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie z przepisami art. 2 
§ 1 pkt 1. art. 3 § 1 i art. 3a ustawy z dn. 17 czerwca 1966r. o post	powaniu egzekucyjnym w administracji (tekst jed. 
Dz. U. z 2005r. Nr 229 poz. 1954, ze zm.). Wyliczony podatek rolny nale
y wpłaca� do dnia 15 marca, 15 maja, 15 
wrze�nia i 15 listopada roku podatkowego na konto tut. organu podatkowego. 

W przypadku zło
enia korekty deklaracji nale
y doł�czy� pisemne uzasadnienie przyczyn korekty zgodnie z art.. 81 § 
2 ustawy z dn. 29.08.1997r. (Dz.U. z 2005r. Nr 8 poz. 60 ze zm.)



1. Numer Identyfikacji Podatkowej podatnika 2. Nr dokumentu  

ZR-1        

DANE O ZWOLNIENIACH I ULGACH PODATKOWYCH 
W PODATKU ROLNYM 

3 Rok …………………………. 

A. PRZEZNACZENIE FORMULARZA 
4. Niniejszy formularz stanowi zał�cznik do (zaznaczy� wła�ciwy kwadrat):

�1. deklaracji DR-1   � 2. informacji IR-1

B. DANE PODATNIKA
* - dotyczy podatnika nieb�d�cego osob� fizyczn�     ** - dotyczy podatnika b�d�cego osob� fizyczn�

B.1. DANE IDENTYFIKACYJNE  

 5. Rodzaj podatnika (zaznaczy� wła�ciwy kwadrat):

�1. osoba fizyczna  � 2. osoba prawna  � 3. jednostka organizacyjna, w tym spółka, nieposiadaj�ca osobowo�ci prawnej

 6. Nazwa pełna * / Nazwisko ** 

7. Nazwa skrócona * / Pierwsze imi�, drugie imi� ** 

8. Identyfikator REGON 9.Numer EKD/PKD 10. Numer PESEL ** 

C. DANE DOTYCZ�CE ZWOLNIE� I ULG PODATKOWYCH WYNIKAJ�CYCH Z USTAWY LUB 
UCHWAŁY RADY GMINY 

Tytuł prawny zwolnienia 
Powierzchnia w ha 

fizycznych
 1)

Art.12 ust.1 pkt 1 - u�ytki rolne klasy V, VI i VIz 11.

, 
Art.12 ust.1 pkt 1 - grunty zadrzewione i zakrzewione ustanowione na u�ytkach rolnych 12.

, 
Art.12 ust.1 pkt 2 - grunty poło�one w pasie drogi granicznej 13.

, 
Art.12 ust.1 pkt 3 - grunty orne, ł�ki i pastwiska obj�te melioracj� - w roku, w którym uprawy zostały zniszczone 
wskutek robót drenarskich 

14.

, 
Art.12 ust.1 pkt 4 - grunty przeznaczone na utworzenie nowego gospodarstwa rolnego lub powi�kszenie ju�
istniej�cego do powierzchni nieprzekraczaj�cej 100 ha 

15.

, 
W przypadku korzystania z ulgi, po upływie okresu zwolnienia (zaznaczy� wła�ciwy 
kwadrat) 

16. Ulga

� 75%   � 50%

Art.12 ust.1 pkt 5 - grunty gospodarstw rolnych powstałe z zagospodarowania nieu�ytków 17.

, 
W przypadku korzystania z ulgi, po upływie okresu zwolnienia (zaznaczy� wła�ciwy 
kwadrat) 

18. Ulga

� 75%   � 50%

Art.12 ust.1 pkt 6 - grunty gospodarstw rolnych otrzymane w drodze wymiany lub scalenia 39.

, 
W przypadku korzystania z ulgi, po upływie okresu zwolnienia (zaznaczy� wła�ciwy 
kwadrat) 

420. Ulga

� 75%   � 50%

Art.12 ust.1 pkt 7 - grunty gospodarstw rolnych, na których zaprzestano produkcji rolnej 21.

, 
Art.12 ust.1 pkt 8 - u�ytki ekologiczne 52.

, 
Art.12 ust.1 pkt 9 - grunty zaj�te przez zbiorniki wody słu��ce do zaopatrzenia ludno�ci w wod� 23.

, 
Art.12 ust.1 pkt 10 - grunty pod wałami przeciwpowodziowymi i grunty poło�one w mi�dzywałach 24.

, 



�

�

Art.12 ust.1 pkt 11 - grunty wpisane do rejestru zabytków 625.

, 
Art.12 ust.1 pkt 12 - grunty stanowi�ce działki przyzagrodowe członków rolniczych spółdzielni produkcyjnych 26.

, 
Art.12 ust.2 pkt 1 - uczelnie 27.

, 
Art.12 ust.2 pkt 2 - publiczne i niepubliczne jednostki organizacyjne obj�te systemem o�wiaty oraz prowadz�ce je 
organy, w zakresie gruntów zaj�tych na działalno�� o�wiatow�

28.

, 
Art.12 ust.2 pkt 3 - instytuty naukowe i pomocnicze jednostki naukowe Polskiej Akademii Nauk 729.

, 
Art.12 ust.2 pkt 4 - prowadz�cy zakłady pracy chronionej lub zakłady aktywno�ci zawodowej w zakresie gruntów 
zgłoszonych wojewodzie, je�eli zgłoszenie zostało potwierdzone decyzj� w sprawie przyznania statusu zakładu pracy 
chronionej lub zakładu aktywno�ci zawodowej albo za�wiadczeniem - zaj�tych na prowadzenie tego zakładu, 
z wyj�tkiem gruntów znajduj�cych si� w posiadaniu zale�nym podmiotów nieb�d�cych prowadz�cymi zakłady pracy 
chronionej lub zakłady aktywno�ci zawodowej 

30. 

,
Art.12 ust.2 pkt 5 - instytuty badawcze 31.

, 
Art.12 ust.2 pkt 5a - przedsi�biorcy o statusie centrum badawczo-rozwojowego uzyskanym na zasadach okre�lonych 
w przepisach o niektórych formach wspierania działalno�ci innowacyjnej w odniesieniu do przedmiotów opodatkowania 
zaj�tych na cele prowadzonych bada� i prac rozwojowych 

32.

, 
Art.12 ust.2 pkt 6 - Polski Zwi�zek Działkowców z tytułu u�ytkowania i u�ytkowania wieczystego gruntu rodzinnych 
ogrodów działkowych 

33.

, 

Inne 34.

, 

D. DANE DOTYCZ�CE ULG PODATKOWYCH WYNIKAJ�CYCH Z USTAWY LUB UCHWAŁY 
RADY GMINY 

Tytuł prawny ulgi 

Art.13 ust.1 - ulga inwestycyjna 35.

� tak     � nie

Art.13a ust.1 i 2 - ulga dla �ołnierzy odbywaj�cych zasadnicz� słu�b� wojskow� lub długotrwałe przeszkolenie 
wojskowe, osób spełniaj�cych zast�pczo obowi�zek słu�by wojskowej w formie skoszarowanej i prowadz�cych te 
gospodarstwa bezpo�rednio przed powołaniem do słu�by oraz członków rodzin tych osób (zaznaczy� wła�ciwy kwadrat)

836. Ulga

� 60%    � 40%

Art.13b ust.1 - ulga dla gruntów poło�onych na terenach podgórskich i górskich (zaznaczy� wła�ciwy kwadrat) 37. Ulga

� 60%    � 30%

Art.13c ust.1 - ulga z tytułu wyst�pienia kl�ski �ywiołowej 38.

� tak     � nie

Inne 39. 

1) Nale�y poda� z dokładno�ci� do czterech miejsc po przecinku.



1. Numer Identyfikacji Podatkowej podatnika 

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

2. Nr dokumentu  

ZR-2        

DANE O NIERUCHOMO�CIACH ROLNYCH 

3 Rok …………………………… 

Zał�cznik ZR-2 przeznaczony jest dla jednej nieruchomo�ci. W przypadku, gdy podatnik posiada na 
terenie gminy wi�cej ni� jedn� nieruchomo�� nale�y wypełni� odr�bne zał�czniki.

   4. Nr zał�cznika  

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

A. PRZEZNACZENIE FORMULARZA 
5. Niniejszy formularz stanowi zał�cznik do (zaznaczy� wła�ciwy kwadrat):

�1. deklaracji DR-1 � 2. informacji IR- 1

B. DANE PODATNIKA
* - dotyczy podatnika nieb�d�cego osob� fizyczn�   ** - dotyczy podatnika b�d�cego osob� fizyczn�

 6. Rodzaj podatnika (zaznaczy� wła�ciwy kwadrat):

�1. osoba fizyczna  � 2. osoba prawna  � 3. jednostka organizacyjna, w tym spółka, nieposiadaj�ca osobowo�ci prawnej

 7. Nazwa pełna * / Nazwisko ** 

8. Nazwa skrócona * / Pierwsze imi�, drugie imi� ** 

9. Identyfikator REGON 10.NumerEKD/PKD 11. Numer PESEL ** 

C. DANE O NIERUCHOMO�CIACH ROLNYCH PODLEGAJ�CYCH OPODATKOWANIU LUB 
ZWOLNIENIU 

C.1. POŁO�ENIE NIERUCHOMO�CI 

12. Poło�enie nieruchomo�ci (adres) 

C.2. TYTUŁ PRAWNY (zaznaczy� wła�ciwy kwadrat):

13. Rodzaj własno�ci  

�1. własno��           � 2. współwłasno��

14. Rodzaj posiadania samoistnego 

�1. Posiadanie            � 2. współposiadanie

15. Rodzaj u�ytkowania   

�1. u�ytkowanie wieczyste � 2. współu�ytkowanie wieczyste

16. Rodzaj posiadania zale�nego 

�1. posiadanie            � 2. współposiadanie

C.3. IDENTYFIKATORY GEODEZYJNE DZIAŁEK 

17. Działki  

C.4. KSI�GA WIECZYSTA 

18. Numer ksi�gi wieczystej (zbioru dokumentów) 319. Nazwa s�du 



1. Numer Identyfikacji Podatkowej składaj�cego informacj� Zał�cznik nr 6 do Uchwały

.................................................................................. Rady Miasta Ko�cierzyna

Nr ……………………………

Numer klasyfikacji wg. PKD/EKD  …………...… z dn. …………………….….

DL - 1

DEKLARACJA NA PODATEK LE�NY
na

2. Rok

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

piecz�tka nagłówkowa podatnika

3. Burmistrz Miasta Ko�cierzyny

    Adres  83-400 Ko�cierzyna ul. 3 Maja 9 A

B. DANE SKŁADAJ�CEGO DEKLARACJ�  (niepotrzebne skre�li�)  

* dotyczy składaj�cego deklaracj� nie b�d�cego osob� fizyczn�      ** dotyczy składaj�cego deklaracj� b�d�cego osob� fizyczn�

B.1 DANE IDENTYFIKACYJNE

4. Rodzaj składaj�cego deklaracj� (zaznaczy� wła�ciw� pozycj�)

        osoba fizyczna        osoba prawna        jednostka organizacyjna nie posiadaj�ca osobowo�ci prawnej

       spółka nie maj�ca osobowo�ci prawnej

5. Rodzaj własno�ci (zaznaczy� wła�ciw� pozycj�)

        wła�ciciel         współwła�ciciel        posiadacz samoistny      współposiadacz samoistny

       u�ytkownik wieczysty       współu�ytkownik wieczysty        posiadacz zale�ny        współposiadacz zale�ny 

          (dzier�awca)        (dzier�awca)

6. Miejsca (adresy) poło�enia przedmiotów opodatkowania oraz numery działek

7. Numer ksi�gi wieczystej lub zbioru dokumentów

8 Nazwa pełna * / Nazwisko, pierwsze imi�, data urodzenia **

9 Nazwa skrócona * / imi� ojca, imi� matki **

10 Identyfikator REGON* / Numer PESEL **

B.2 ADRES SIEDZIBY* / ADRES ZAMIESZKANIA**

11. Kraj 12. Województwo 13. Powiat

14. Gmina 15. Ulica 16. Numer domu/Numer lokalu

17. Miejscowo�� 18. Kod pocztowy 19. Poczta

      Zał�cznik Nr ZL - 2

A. MIEJSCE SKŁADANIA DEKLARACJI

Podstawa prawna

Składaj�cy

Miejsce składania:  

Ustawa z dnia 30 pa�dziernika 2002r. o podatku le�nym ( Dz.U.. Nr 200 poz. 1682 ze zmianami)

  Formularz przeznaczony dla osób prawnych, jednostek organizacyjnych oraz spółek nie maj�cych osobowo�ci prawnej b�d�cych wła�cicielami 

lasów, posiadaczami samoistnymi lasów, u�ytkownikami wieczystymi lasów, posiadaczami lasów stanowi�cych własno�� Skarbu Pa�stwa lub 

jednostki samorz�du terytorialnego oraz dla osób fizycznych b�d�cych współwła�cicielami lub współposiadaczami z osobami prawnymi, b�d� z 

innymi jednostkami organizacyjnymi nieposiadaj�cymi osobowo�ci prawnej lub z spółkami nieposiadaj�cymi osobowo�ci prawnej  

Termin składania: Do 15 stycznia ka�dego roku podatkowego lub w terminie 14 dni od zaistnienia okoliczno�ci maj�cych wpływ na powstanie b�d�

 wyga�ni�cie obowi�zku podatkowego lub zaistnienia zdarze� maj�tku wpływ na wysoko�� podatku

Burmistrz Miasta Ko�cierzyna



C. OKOLICZNO�CI POWODUJ�CE KONIECZNO�� ZŁO�ENIA DEKLARACJI
20. Okoliczno�� (zaznaczy� wła�ciw� pozycj�)

      deklaracja roczna         korekta deklaracji rocznej

      zmiana siedziby lub miejsca zamieszkania         powstanie obowi�zku w trakcie realizacji

D. DANE DOTYCZ�CE PRZEDMIOTÓW OPODATKOWANIA (z wyj�tkiem zwolnionych)

1 2 3 4

1. Lasy ochronne

2. Lasy wchodz�ce w skład rezerwatów

przyrody i parków narodowych

3. Lasy pozostałe (nie wymienione w . 1 i 2)

4. Razem (w. 1-3) 

E. INFORMACJA O PRZEDMIOTACH I PODMIOTACH ZWOLNIONYCH  nale�y zaokr�gli� do pełnych złotych

Zał�cznik Nr ZL-1
(poda� powierzchni�, zwolnionego lasu oraz przepis prawa - z jakiego  tytułu wyst�puje zwolnienie)

1. Lasy z drzewostanem w wieku do 40 lat, (poda� rok posadzenia)

……………………………………………………………………………………………. rok  ……………….. ha

2. Lasy wpisane indywidualnie do rejestru zabytków

…………………………………………………………………………………………….  ……………….. ha

3. U�ytki ekologiczne 

…………………………………………………………………………………………….  ……………….. ha

4. Inne zwolnienia od podatku le�nego

a) …………………………………………………………………………………………….

b) …………………………………………………………………………………………….

c) …………………………………………………………………………………………….

F. O�WIADCZENIE I PODPIS SKŁADAJ�CEGO /OSOBY REPREZENTUJ�CEJ SKŁADAJ�CEGO
o�wiadczam, �e podane przeze mnie dane s� zgodne z prawd�. 

21. Imi� 22. Nazwisko

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

23. Data wypełnienia (dzie� - miesi�c - rok) 24. Podpis (piecz��) składaj�cego/ osoby reprezentuj�cej składaj�cego

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

G. ADNOTACJE ORGANU PODATKOWEGO
25. Uwagi organu podatkowego

26. Identyfikator przyjmuj�cego formularz 27. Podpis przyjmuj�cego formularz

Stawka podatku (0,220 m3 

drewna x cena drewna)  w 

zł, gr.

Kwota podatku w zł, gr. (rubr. 2 x 

rubr. 3 )

Adres email ………………..…………..….

Nr telefonu ...................................

Wyszczególnienie
Powierzchnia w hektarach 

fizycznych



POUCZENIE
W przypadku niewpłacenia w obowi�zuj�cych terminach i ratach podatku z poz. D.4 lub wpłacenia jej w niepełnej 
wysoko�ci, niniejsza deklaracja stanowi podstaw� do wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie z przepisami 
art. 2 § 1 pkt 1. art. 3 § 1 i art. 3a ustawy z dn. 17 czerwca 1966r. o post�powaniu egzekucyjnym w administracji 
(tekst jed. Dz. U. z 2005r. Nr 229 poz. 1954, ze zm.). Wyliczony podatek le�ny nale	y wpłaca
 do 15 dnia ka	dego 
miesi�ca na konto tut. organu podatkowego. 

W przypadku zło	enia korekty deklaracji nale	y doł�czy
 pisemne uzasadnienie przyczyn korekty zgodnie z art. 
81 § 2 ustawy z dn. 29.08.1997r. - Ordynacja podatkowa (tekst jednolity z 2005r. Dz. U. Nr 8 poz. 60 ze zm.)

Niniejszy druk deklaracji podatkowej jest obowi�zuj�cym na terenie Gminy Miejskiej Ko�cierzyna. Deklaracj�
uznaje si� za zło	on� wył�cznie w przypadku, gdy wszystkie rubryki s� wypełnione wraz ze stosownymi 
zał�cznikami.

Odmowa zło	enia deklaracji, zatajenie danych maj�cych wpływ na ustalenie zobowi�zania podatkowego lub jego 
wysoko�ci oraz podanie danych niezgodnych z prawd� powoduje jego odpowiedzialno�
 karn� wynikaj�c� z 
art.. 54 ustawy karnej skarbowej (tekst jed. Dz. U. z 2007r. Nr 111 poz. 765 ze zm.)  



1. Numer Identyfikacji Podatkowej podatnika 

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

2. Nr dokumentu  

ZL-1        

DANE O ZWOLNIENIACH PODATKOWYCH  
W PODATKU LE�NYM 

A. PRZEZNACZENIE FORMULARZA 
3. Niniejszy formularz stanowi zał�cznik do (zaznaczy� wła�ciwy kwadrat):

�1. deklaracji DL-1   � 2. informacji IL-1

B. DANE PODATNIKA
* - dotyczy podatnika nieb�d�cego osob� fizyczn�     ** - dotyczy podatnika b�d�cego osob� fizyczn�

B.1. DANE IDENTYFIKACYJNE  
 4. Rodzaj podatnika (zaznaczy� wła�ciwy kwadrat):

�1. osoba fizyczna  � 2. osoba prawna  � 3. jednostka organizacyjna, w tym spółka, nieposiadaj�ca osobowo�ci prawnej

 5. Nazwa pełna * / Nazwisko ** 

6. Nazwa skrócona * / Pierwsze imi�, drugie imi� ** 

7. Identyfikator REGON 

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

8. Numer PESEL ** 

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

C. DANE DOTYCZ�CE ZWOLNIE� PODATKOWYCH WYNIKAJ�CYCH Z USTAWY LUB 
UCHWAŁY RADY GMINY 

Tytuł prawny zwolnienia

Powierzchnia  

w ha  

z dokładno�ci� do 1 m2 1)

Art.7 ust.1 pkt 1 - lasy z drzewostanem w wieku do 40 lat 9. 

, 

Art.7 ust.1 pkt 2 - lasy wpisane indywidualnie do rejestru zabytków 10. 

, 

Art.7 ust.1 pkt 3 - u�ytki ekologiczne 11. 

, 

Art.7 ust.2 pkt 1 - uczelnie 12. 

, 

Art.7 ust.2 pkt 2 - publiczne i niepubliczne jednostki organizacyjne obj�te systemem o�wiaty oraz prowadz�ce je 
organy, w zakresie lasów zaj�tych na działalno�� o�wiatow�

13. 

, 

Art.7 ust.2 pkt 3 - instytuty naukowe i pomocnicze jednostki naukowe Polskiej Akademii Nauk 14. 

, 

Art.7 ust.2 pkt 4 - prowadz�cy zakłady pracy chronionej lub zakłady aktywno�ci zawodowej w zakresie lasów 
wymienionych w decyzji w sprawie przyznania statusu zakładu pracy chronionej lub zakładu aktywno�ci zawodowej 
lub zgłoszonych wojewodzie - zaj�tych na prowadzenie tego zakładu, z wył�czeniem lasów, które znajduj� si�
w posiadaniu zale�nym podmiotów nieb�d�cych prowadz�cymi zakład pracy chronionej lub zakład aktywno�ci 
zawodowej

15. 

, 

Art.7 ust.2 pkt 5 - instytuty badawcze 16. 

, 

Art.7. ust.2 pkt 6 - przedsi�biorcy o statusie centrum badawczo-rozwojowego uzyskanym na zasadach okre�lonych 
w przepisach o niektórych formach wspierania działalno�ci innowacyjnej w odniesieniu do przedmiotów 
opodatkowania zaj�tych na cele prowadzonych bada	 i prac rozwojowych

17. 

, 

1) Nale�y poda� z dokładno�ci� do czterech miejsc po przecinku.



1. Numer Identyfikacji Podatkowej podatnika 2. Nr dokumentu  

ZL-2         

DANE O NIERUCHOMO�CIACH LE�NYCH 

Zał�cznik ZL-1/A przeznaczony jest dla jednej nieruchomo�ci. W przypadku, gdy podatnik posiada na 
terenie gminy wi�cej ni� jedn� nieruchomo�� nale�y wypełni� odr�bne zał�czniki.

3. Nr zał�cznika  

A. PRZEZNACZENIE FORMULARZA 
4. Niniejszy formularz stanowi zał�cznik do (zaznaczy� wła�ciwy kwadrat):

�1. deklaracji DL-1 � 2. informacji IL- 1

B. DANE PODATNIKA
* - dotyczy podatnika nieb�d�cego osob� fizyczn�   ** - dotyczy podatnika b�d�cego osob� fizyczn�

B.1. DANE IDENTYFIKACYJNE  

 5. Rodzaj podatnika (zaznaczy� wła�ciwy kwadrat):

�1. osoba fizyczna  � 2. osoba prawna  � 3. jednostka organizacyjna, w tym spółka, nieposiadaj�ca osobowo�ci prawnej

 6. Nazwa pełna * / Nazwisko ** 

7. Nazwa skrócona * / Pierwsze imi�, drugie imi� ** 

8. Identyfikator REGON 9. Numer PESEL ** 

C. DANE O NIERUCHOMO�CIACH LE�NYCH PODLEGAJ�CYCH OPODATKOWANIU LUB 
ZWOLNIENIU 

C.1. POŁO�ENIE NIERUCHOMO�CI 

 10. Poło�enie nieruchomo�ci (adres) 

C.2. TYTUŁ PRAWNY (zaznaczy� wła�ciwy kwadrat):

11. Rodzaj własno�ci  

�1. własno�� � 2. współwłasno��

12. Rodzaj posiadania samoistnego 

�1. posiadanie � 2. współposiadanie

13. Rodzaj u�ytkowania   

�1. u�ytkowanie wieczyste � 2. współu�ytkowanie 

14. Rodzaj posiadania zale�nego 

�1. posiadanie � 2. współposiadanie

C.3. IDENTYFIKATORY GEODEZYJNE DZIAŁEK 

15. Działki  

C.4. KSI�GA WIECZYSTA 

16. Numer ksi�gi wieczystej (zbioru dokumentów) 17. Nazwa s�du 


