
BURMISTRZ
GMINY i MIASTA

Czeruionka-LeszczYtY
Zarz4dzenie Nr 410113

Bu rmistrza G m iny i M iasta Czenrion ka-Leszczyny

z dnia 17 pa2dziernika 2013 roku.

w sprawie: konsultacji projektu uchwaly dotyczqcej okre6lenia wzor6w
formularzy informacji i deklaracji na podatek od nieruchomo5ci
obowiqzujqcych od dnia I stycznia 2014 roku.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samozqdzie
gminnym (tekst jednol i ty Dz. u. 22013r.,  poz. 594zp62n.zm.), wzwiqzku zg 3 i4
Uchwaty Nr U585/10 z dnia 28 maja 2010r. Rady Miejskiej w Czenrionce-
Leszczynach w sprawie szczegolowego sposobu konsultowania z radq dzialalno6ci
pozytku publicznego lub organizacjami pozarzqdowymi i podmiotami wymienionymi
w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o dziatalnoSci po2ytku publicznego
i o wofontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2010r. Nr 234 poz. 1536 z po2n. zm.\
projekt6w akt6w prawa miejscowego w dziedzinach dotyczqcych dzialalnoSci
statutowej tych organizagi, (Dz. Urz. Woj. Slqskiego Nr 131, po2.2160).

zarzqdzam, co nastgpuje :

s1
Przeprowadzi6 konsultacje, ktorej przedmiotem jest projekt uchwaly Rady
Miejskiej w Czerwionce Leszczynach w sprawie okre6lenia wzor6w
formularzy informacji i deklaracji na podatek od nieruchomosci
obowiqzujEcych od dnia 1 stycznia 2014 roku.
Ustali6 termin przeprowadzenia konsultacji od 23.10.2013r. do 06.11 .2013n
Podmiotami uprawnionymi do udzialu w konsultacjach sE organizacje
pozarzqdowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24
kwietnia 2003r. o dzialalno6ci poZytku publicznego i o wolontariacie (tekst
jednolity Dz. U. 22010r. Nr 234 po2.1536 z po2n. zm.)
Wszefkie uwagi iopinie do projektu uchwaly mozna zgfaszac:
w formie pisemnej na adres: Urzqd Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, ul.
Parkowa 9,44-230 czerwionka-Leszczyny (decyduje data wplywu do Urzqdu
Gminy i Miasta),
pocztq e lektron ic znq na ad res e-ma il rp @cze nvi o n ka-leszczyn y. com . p I
za po6rednictwem faksu pod numerem 32 4311760
Udzielanie wyjasniefi oraz przyjmowanie wnioskow i opinii dotyczqcych
projektu uchwaty naleZy do kompetencji Kierownika Referatu podatkow.

s2
Projekt uchwaly, o kt6rej mowa w S 1 pkt 1 stanowi zalqcznik do niniejszego
Zarzqdzenia.
Nie przedstawienie przez organizacje opinii w terminie okre6lonym w S 1 pkt 2
oznacza akceptacjg przedstawionego projektu uchwaly, o kt6rej mowa
wS1pkt1 .
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s3
Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji zostanie przedstawione
Radzie Miejskiej.
Do sprawozdania, o kt6rym mowa w ust. 1 Burmistrz zatqczy wlasne
stanowisko odno6nie. uzystanych opinii i opublikuje je na stronie internetowej
Urzgdu Gminy i Miasta w Czerwionce-Leszczynacir. 

'

s4
\Arlkona n i e zazqdzen ia powie rzam ska rb n ikowi G m i ny i M iasta.

s5
Traci moc Zarzqdzenie Nr 378t13 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka
Leszczyny z dnia 26 wrzeSnia 2013r. w sprawie konsultacji projektu uchwaty
dotyczqcej okre6lenia wzor6w formulazy iniormacji i deklaricji na podatek od
nieruchomosci obowiqzuiqcych od dnia 1 siycznia 20i4 roku.

s6
Zarzqdzenie wchodziw zycie z dniem wydania.
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B URMISTR.z
GMINY i  MIASTA

Czerwionka-LeszczYnY Zalqcznik do Zazqdzenia Nr 41 Ol 13
z dnia 17 pa2dziernika 2013r.

PROJEKT

Uchwa laNr . . /  / 13

Rady Mieiskiej w Gzetwionc+Leszczynach

z dnia 2013 r.

w sprawie okre6lenia vuzor6w formularry informacji i deklaracji na podatek od nieruchomo6ci
obowigujqcych od 1 stycznia 2014 roku.

Na podstawie:
- art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust 1, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1g90 r. o samozqdzie

gminnym (tekst jednolity Dz. u. z 2o13 r., poz. sg4 z p62nielszymi zmianami),
- art. 6 ust. 13 ustawy, z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i optatach lokalnych (tekst jednolity

Dz. U. 22010r. Nr 95, poz. 613 z p02niejszymi zmianami),
na wniosek Burmistza Gminy i Miasta Czenrrionka-Leszczyny

Rada Miejska w Czerwionce-Leszcrynach
uchwala, co nastgpuje:

sl
wzakresie nzor6w informacji ideklaracji na podatek od nieruchomosci:

1) 9kre6le siq raz6r informacji w sprawie podatku od nieruchomoSci lN-1 stanowiqcy zalqcznik
Nr 1 do niniejszej uchwaty;

2) okre6la siq wz6r deklaracji na podatek od nieruchomoSci DN-1 stanowiqcy zalqcznik Nr 2 do
niniejszej uchwaty.

s2
Traci moc uchwala Nr )fiV/298112 Rady Miejskiej w Czenrionce-Leszczynach z dnia 26 pazdziernika
2012r. w sprawie okre6lenia wzor6w formulazy informacji i deklaracji na podatek od nieruchomo5ci
obowiqzuiqcych od 1 stycznia 2013 roku (Dz. uz. woj. st. 22012r., poz. 4569).

s3
Wykonanie uchwaly powierza sig Burmistzowi Gminy iMiasta Czerwionka-Leszczyny.

s4
Uchwala wchodzi w zycie po uplywie 14 dni od dnia ogloszenia w Dzienniku Urzgdowym
W.o19w6d{wa Slqskiego2 mocq obowiqzujqcq od dnia 1 sgcznii 2014 roku. podlega ona podaniu do
wiadomoSci mieszkarlc6w w spos6b zwyczajowo pzyjety na terenie gminy i miasta, tj. w gazecie
lofallej "Kurie/' oraz tablicach ogloszeh w siedzibie Uzqdu i w- pos2czeg6lnych so{ 

-ctwach

idzielnicach.
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1. NIP / numer PESEL1

Zatecznik Nr t
do Uchwaly Nr..... Rady t{ieiskiej
w Czerwionce-L-eszczynach
z dnia .............

Nr ewidencyjny

Tel. kontaKowy'?

tN-1 INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOSCI

Zgloszenie lzmiana* danych do opodatkowania, dotyczy zdaz:enta zaistnialego w dniu

* Zmiana powinna zawiera6 wszystkie skladniki podatku (nie tylko zmienione).

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

Burmistrz Gminy i Miasta Gzerwionka-Leszcryny
4tr,-230 Gzerwionka-Leszcztyny ul. Parkowa 9

Numer PESEL wpisujq podatnicy bgdqcy osobami fizycznymi objgtymi rejestrem PESEL, nieprowadzqcy dziatalnoSci
gospodarczej lub niebedqcy zarejestrowanymi podatnikami podatku od towar6w i uslug. lden\fiikator podatkowy NIP
wpisujq pozostali podatnicy.
Dane nieobowiqzkowe.
Wykazujq osoby, kt6rym nie nadano numeru ewidencyjnego PESEL.

2
3

Skladajqcy:

Termin skladania:

chiop|atachloka|nych( t j .Dz.U.z2o' |or .Nr95,poz.613zezm.) .
Formulaz ptzeznac,zony dla os6b fizycznych bgdSqch wlaScicielami nieruchomo6ci lub obiekt6w budowlanych,
posiadaczami samoistnymi nieruchomoSci lub obieK6w budowlanych, uZytkownikami wieczystymi grunt6w'
posiadaczami nieruchomoSci lub ich czqsci albo obiekt6w budowlanych lub ich czq6ci, stanowiqcych wlasno6d
Skarbu Paristwa lub jednostki samozqdu terytorialnego.
W terminie 14 d;i od zaistnienia 

'okoliczno6ci 
majqcych wp'tyw na powstanie, bqdi wyga6nigcie obowiqzku

podatkowego lub zaistnienia zdazenia majqcego wplyw na wysokoS6 opodatkowania.

B. DANE EGO I
B. 1 DANE IDENTYFIKACYJNE

posiadan ia (zaznac,zye whSciwq kratkg)

B 2. wsp6hrla6ciciel E 3. posiadacz samoistny E 4. wsp6lposiadacz samoistny

E 8. wsp6lposiadaczE 5. uzytkownik wieczysty O 6. wsp6luzytkownik wieczysty

7.2 Nazrvisko, pierwsze imiQ, drugie imiQ7.1 Nazwisko, pienivsze imig, drugie imiQ

8.2 lmiq ojca, imiQojca, imig matki, data urodzenia

8.2 ADRES ZAMIESZI(ANIA

c. oxor-tczNosct powoDUJAcE KoNtEczNOsC ZLOZENIA INFORMACJI
Podatnik ma obowiazek zlo2enia wraz z korektq informacji pisemnego uzasadnienia pr4czyny koreKy - art.81 ustawy z dnia 29 sierpnia

E f . informacia skladana po raz pieMszy na dany rok



D. DANE DOTYCZACE PRZEDMIOTOW OPODATKOWANIA (z wviatkiem zwolnionvch)
D. 1 POWIERZCHNIA GRUNTOW Podstawa opodatkowania

1. zwiqzanych z prowadzeniem dzialalno6ci gospodarczej, bez
uzglqdu na spos6b zakwalifikowania w ewidencji grunt6w i
budvnk6w

2. pod jeziorami, zajqtych na zbiorniki wodne retencyjne lub
elektrowni wodnvch
pozostalych, w tym zajgtych na prowadzenie odplatnej
statutowej dziala I no6ci pozytku pu bl iczne g o przez organizaqe
oo2vtku oubliczneqo

3, 22.

m2

).2 POWTERZCHNTA UZYTKOWA BUDYNKOW LUB tCH CZESCI
)o powiezchni u2ytkowej budynku lub jego czq6ci nale2y zaliczyC powiezchniq miezonq, po wewnetznej dfugoSci Scian na r,vszystkicl
londygnacjach, z wyjqtkiem powiezchni klatek schodowych oraz szyb6w d2wigowych. Za kondygnacjq uwa2a sie r6wnie2 gara2(
pdziemne. piwnice. sutereny i poddasza u2ytkowe.

. mieszkalnych - og6lem
w tym:

- kondygnacji o wysoko5ci od 1,40 do 2,2O m (zaliczy6 50% powiezchni)

- kondygnacji o wysoko6ci powy2ej 2,20 m

m2

m2

m2

z budynk6w mieszkalnych lub ich czqScizajqgch na prowadzenie
dziafalno6ci gospodarczej - ogotem
w tym:

t4.
m2

fn2
^vr rvr/vr rqvjr  v rr tsvnvgvr vv | ,av vv -r&v

kondvonacii o wysoko6ci powvZei 2,2O m

\ -q lwtv  vv  /u  Pvwrsr4wr  i l  i l , / '

m2

l . zajgtych na prowadzenie dzialalno6ci gospodarczej w zakresie
obrotu kwalifikowanym materialem siewnym - og6lem
w tym:

m2
15.

-  RVr  rv tv r  rqv j r  v  r r tgvnvogr  vv  |  , -v  vv  4 r4v

- kondvonacii o wvsoko6ci oowv2ei 2.2O m

, e Pvvr r t l

m2

L zvtiqzanych z udzielaniem Swiadczeh zdrowotnych w rozumieniu
pzepis6w o dziafalno5ci leczniczej, zajqtych przez podmioty
udzielajqce tych Swiadczeh - og6lem
w tym:

rn2

16.

m2- Konoygnacjr o wysoKoscr oo 1,4u oo z,zu m (za[czyc bu% powerzcnnr)

- kondvonacii o wvsoko5ci oowv2ei 2,20 m
m2

). gara2y w budynkach niemieszkalnych oaz gaazy wolnostojqcych
nie zwiqzanych z prowadzeniem dzialalnoSci gospodarczej -
og6lem
w tym:

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

- kondvonacii o wvsokoSci oowv2ei 2.20 m

m2
7

m2

m2

5. pozostalych budynk6w lub ich czgSci (nie wymienionych
powy2ej), w tym zajgtych na prowadzenie odplatnej statutowej
dzialalno6ci po2ytku publicznego pzez organizacje po2ytku
publicznego - og6lem
wtym:

- kondygnacji od 1 ,40 do 2,2O m (zaliczye,50% powierzchni )

- kondvonacii o wvsoko6ci oowv2ei 2.20 m

26.

m2

r 2

m2

7. zniqzanych z prowadzeniem dzialalno6ci gospodarczej
(poza budynkiem mieszkalnym) - og6lem
wtym:

- kondygnacji od 1,40 do2,2O m (zaliczyf,50% powierzchni )

- kondvqnacii o wvsoko6ci powv2ei 2,20 m

t9.
r 2

m2

m2

).3 WARTOSC
)ZIATALNOSCI

BUDOWLI LUB
GOSPODARCZEJ

rcH czEscr zwTAZANYcH z PRoWADZENTETV

l. budowle
10. Podstawa opodatkowania wzl. z dokladno6ciq
lo 1 zl.



. INFORMACJA O PRZEDMIOTACH ZWOLNIONYCH
(poda6 powiezchnie, bqdi warto66 budowli pzedmiot6w anvolnionych oraz pzepis prawa - z jakiego Mulu wystepuje zwolnienie)

I PODPTS/Y SKLADAJACEGOTCYCH r OSOBY REPREZENTUJACEJ
SKLADAJACEGO

2e

33. Data wypelnienia (dziei - miesiqc - rok) 34. Podpis/y (pieczee) sktadajqcego/cych / osoby reprezentujqcej
skladajqcego

G. ADNOTACJE ORGANU PODATKOWEGO

37. Data i podpis pzyjmujqcego formulaz

,l :
L-J[,



1.NlP / numer PESEL1 Zalqcznik Nr 2
do Uchwaly Nr .................. Rady Mieiskiei
w Czerwionce-Leszczynach
z dnia .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

DN-1 DEKLARACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOSCI

Numer PESEL wpisujq podatnicy bgdqcy osobami fizycznymi objetymi rejestrem
gospodarczej lub niebgdqcy zarejestrowanymi podatnikami podatku od towar6w i
wpisujq pozostali podatnicy.
Wykazujq osoby fizyczne, kt6rym nie nadano numeru ewidencyjnego PESEL

PESEL, nieproradzqcy dzialalnoSci
ustug. lden$ikator podatkowy NIP

Ustawa zdnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i oplatach lokalnych (t.j. Dz.U. z2O1O r. Nr 95 poz. 613 ze zm.).
Formufaz ptzeznaczony dla os6b prawnych, jednostek oryanizacyjnych oraz sp6lek nie majqcych osobowo6ci prawnej
bqdqcych wla5cicielami nieruchomoSci lub obiekt6w budowlanych, posiadaczami samoistnyni nieruchomoSci lub
obiekt6w budowlanych, uZytkownikami wieczystymi grunt6w, posiadaczami nieruchomoSci lub ich czq3ci albo obiekt6w
budowlanych lub ich czgsci, stanowiqcych wlasnos6 Skarbu Pafistwa lub jednostki samozqdu terytorialnego oraz dla
os6b fizycznych bqdqcych wsp6hrla5cicielami lub wsp6lposiadacaami z osobami prawnymi, bedi z innymi jednostkami
organizacyjnymi nieposiadajqcymi osobowoSci prawnej lub z sp6,tkami nieposiadajqcymi osobowo5ci prawnej,
z wyjqtkiem os6b twozqcych wsp6lnotg mieszkaniowq.
Do 31 stycznia kazdego roku podatkowego lub w terminie 14 dni od zaistnienia okoliczno6ci majqcych wplyw na
pouatanie, bqd2 wygaSnigcie obowiqzku podatkowego lub zaistnienia zdaze(r majqcych wply'v na wysokoSe
opodatkowania.
Organ podatkowy wla5ciwy ze wzglqdu na miejsce polo2enia nieruchomo5ci.

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

Burmistz Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny

B. DANE SKLADAJACEGO DEKLARACJQ lniepotzebne skreslic)
* - dotyczy skladajqcego deklaracjg niebqdqcego osobq fizycznq ** - dotyczy skladajqcego deklaracjg

B. 1 DANE IDENTYFIKACYJNE
4. Rodzaj sktadajqcego deklaracje (zaznaeye $aSciwq kratke)

E 3. iednostka oroanizacvina E 4. so6lka nie mai
5. Rodzaj wlasno6ci, posiadania (zaznaey t v*a5ciwq kratkq)

E 5. u2ytkownik wieczysty tr 6. wsp6lu2ytkownik wieczysty E 7. posiadacz

tr 4. wspolposiadacz samoistny

E 8. wsp6lposiadacz

6. Miejsce/a (adres/y) polozenia przedmiot6w opodatkowania oraz numer! dzialek

9. Nazwa skr6cona* / imiQ ojca, imiq matki, data

10. ldentyfikator REGON- /PESEL*

8.2 ADRES SIEDZIBY" / ADRES ZAMIESZKANIA**

I POWODUJACE KONTECZNOSC ZLOZENIA DEKLARACJI
Podatnik ma obowiqzek zlo2:enia wraz z korektq deklaracji pisemnego uzasadnienia pt4czyny korekty - art.8'l ustawy z dnia 29
sierpnia 1 997r. Ordynacja podatkowa.





Pouczenie
Niniejsza deklaracja stanowi podstawq do wystawienia $tulu wykonawczego, zgodnie z przepisami ustawy

z dnia 1T czerwea 1966 r. o postgpowaniu egzekucyjnym w administracji (t.j. Dz.U. 22O12 r., poz. 1f15 ze zm')'
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