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B URMISTRZ
GMINY I MIASTA

Czerwlonka-Loszczyny

Zarzqdzenie Nr 411t13
Bu rm istrza G m iny i Miasta Czerwion ka-Leszczyn y

z dnia 17 paidziernika 2013 roku.

w sprawie: konsurtacji projekly uchwaty dotyczqcej okre6tenia wzor6w
l'S:ltr"till?Hf""ji i- oetlaiacji na poo"ilr. ,,oiny boi,*iq;"iqcych od dnia

Na podstawie art. 30 ust. lLrJ"*v z dnia g marca 1gg0r. o samoz qdziegminnym (tekst jednority Dz. u. z 2013r.,;";. ;9; z^p67n. zm.), w zwiqzku z g 3 i 4Uchwaly Nr Lt585110 z dnia -28 t"j" 
-iolor. 

Rady Miejskiej w czenrionce-Leszczynach w sprawie szczeg6lo*"go'.por;b, konsuhowaii.i radq dzialalno.cipozvtku publicznego lub oroanqlctqrl p"?4iJ"wymi i poomlotami wymienionymiw art' 3 ust' 3 ustawy z dnia 24 kwietn;" ,00*. ; dziatatnosci po2ytku publicznegoi o wofontariacie, tle-!Llleolority Dz. u. z zo1or. r.r,' zs+ p*.-isio z po2n. zm.)projekt6w akt6w pr3wa miejstowego w dziedzinach dotyczqcych dziaralnoscistatutowej tych organizacji,lDi. Urz. fi/oj. Sdil;o Nr 131 , pol.2160).

zazqdzam, co nastgpuje :

sl
1' Przeprowadzi6 konsurtacje, ktorej przedmiotem jest projekt uchwary RadyMiejskiej w czerwioncs - Leszczynach w sprawie okreslenia wzor6wformularzy informacji i deklaracji na'podatek rolny obowiqzujqcych od dnia1 stycznia 2014 roku.
2' Ustafi6 termin pzeprowadzenia konsultacji od 23. 10.2013r.do 06.11 .2013r.3' Podmiotami uprawnionymi do udzialu w konsurtacjach sq organizacjepozazqdowe oraz pgd.miotv wymienione w art. 3 ust. C ,riJ*v , dnia 24kwietnia 2003r' 

1lil"qlnosci bozytku publicin"go i o wolontaiiacie (tekst
. jednolity Dz.lJ..z20.1Or. Nr 234 poz. 1536 z potn. zm.)
1: wszelkie uwagi iopinie do projektu uchwary mo2na zgrasza6,:1) w formie pisemnej na adres: urzSd Gminyi Miit" clerwionka-Leszczyny, ur.Parkowa g, 44-z3o czenryionka-Leszczyrv rl".vouje data wplywu do uzgduGminy i Miasta),
2) pocAqelektronicznq na adres e_mail
l) za posrednictwem faksu pod numerem 32 4311760
5. udzielanie wyjasniefi oraz pzyjmowanie wniost<ow i opinii dotyczqcychprojektu uchwaty nalezy do kompetencji Kierownika Referatu podatk6w.

s2
Projekt uchwaly, o ktorej mowa w s 1 pkt 1 stan owi zarqcznik do niniejszegoZarzqdzenta.
Nie przedstawienie.przez organizacje opinii w terminie okresronym w s 1 pkt 2oznacza akceptacjg przedstawionego projektu uchwaty, o' kior"j mowawS 1 pk t  1 .

1 .

2.



s3
1' Sprawozdanie. z przeprowadzonych konsultacji zostanie przedstawione

Radzie Miejskiej.
2. Do sprawozdania, o ktorym mowa w ust. 1 Burmistrz zalEczy whsnestanowisko odno6nie uzyskanych opinii i opublikuje je na stronie'internetowel

Urzgdu Gminy i Miasta w Czerwionce_Leszczynach.

s4
\Af kona n i e zarzqdzen ia powie rzam ska rb n ikowi Gm i ny i M i asta.

s5
Zarz1dzenie wchodziw zycie z dniem wydania.

\F -' . 1  
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B URMISTRZ
GMINY i MIASTA

Gzeilbnk*Loszczyny
Zalqcznik do Zarz1dzenia Nr 41 1 | 1 g
z dnia 17 pa2dziernika 2013r.

PROJEKT

Uchwa laNr . . /  / i 3
Rady Miejskiej w Czeruionce_Leszcrynach

z dnia 20i3 r.

w sprawie okre5lenia rvzorow formularry informacji i deklaracji na podatek rolnyobowiqzujqcych od 1 stycznia 2OtC roku.

Na podstawie:
- art' '18 ust' 2 pkt 8, art. 40 ust 1, art. 41 ust. l_ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samozqdziegminnym (tekst jednority Dz. rJ.22013 r., poz. 594 z poiniqszymi zmianami),- art' 6a ust' 11 ustawy z.dnia 15 listopada' 1984r. -poo"itll';tnym ltetcsi;ednotity Dz.u.22006r.Nr 136, poz. 969 zp62nielszymizmianami),
na wniosek Burmistrza Gminy i Miasta Czenrionka_Leszczyny

Rada Miejska w Czerwionce_Leszcrynach
uchwala, co nastgpuje:

sr
W zakresie wzor6w informacji i deklaracji na podatek rolny:

1) okresla 9i9 vrz61 informacji w sprawie podatku'rotnego lR-1 stanowiqcy zalqcznik Nr 1 doniniejszej uchwaty;
2) okreSla siq uz6r deklaracji na podatek rolny DR-1 stanowiqcy zatqcznik Nr 2 do niniejszejuchwaf.

s2
Traci moc uchwala Nr )fiV./299/12 Rady Miejskiej w czerwionce-Leszczynach z dnia 26 pa2dziernika2012r' w sprawie okre6lenia wzor6w r91mr1razy. lntorm"lii i deklaracji na poctatek rotnyobowiqzuiqcych od 1 stycznia 2013 roku 10z.uz.woi'st. rioiiir., po..4570).

s3
wykonanie uchwaly powieza sig BurmistzowiGminy iMiasta Czenrionka-Leszczyny.

s4
Uchwala wchodzi w zycie po uplywie 14 dni od dnia ogloszenia w Dzienniku Uzgdowymw-oj9w6{twa Slqskiego z mocE obowiqzuiqcq oo oni" 1 "t;..i; 

2014 roku. podlega ona podaniu dowiadomosci mieszkaic6rirr. w spos6b. arvylia;bwo przyjei'na llrenie gminy i miasta, tj. w gazecielokalnej "Kurie/' oraz tablicach ogloszLri w siebzi6ii-'uogd, i w poszczeg6lnych sotectwachidzielnicach.

\ ,!r-



Zalqcznik Nr I
do Uchwaly Nr . . . . . . . . . . . . . . . .
Rady Mieiekiej w Galionce'Leszczynach
z dnia .. . . . . . . . . . .

Nr ewidengi
1. NIP / numer PESELI

1 .2 . . . . . . . . . . .

tR-1

Na

Tel. kontaktowy'?

INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU ROLNEGO
2. Rok

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 15listopada 19B  r. o
Skladajqcy: Formulaz przeznaczony dla os6b fizycznych ugiqcy6n wtascicielami grunt6w, posiadaczami iamoistnymi grunt6w,

u2ytkownikami wieczystymi grunt6w, posiadaczami grunt6w na podstawie umowy zawartej stosownie io plepis6w
o ubezpieczeniu spolecznym rolnik6w lub pzepis6w dotyczqcych uzyskiwania reni struKuralnych oraz posiadaczami

_ grunt6w stanowiqcych wlasnoS6 Skarbu Pafistwa lub jednostki samozqdu terytorialnego.
Termin skladania: W terminie 14 dni od zaistnienia okolicznosci majqcych wplyw na powstanie,- bqd2 wygaSniqcie obowiqzku

podatkowego lub zaistnienia zdarzenia majqcego wplyw na wysoko5d opodatkowania.
Miejsce skladania: Organ podatkowy wlasciwy ze wzqledu na miefce polo2enia nieruchomosci.
A MIEJSCE SKLADANIA INFORMACJI

3. Naala iadres siedziby organu podatkowe
Burmisttz Gminy i MiastaCzerwionka-Leszczyny

ryny ul. Parkowa g4/.230
B.DANESKLADAJ@E
B,1 DANE IDENryFIKACYJNE

4 postadania (zaznaczye ilasciwq kratke)
fl 1. udasciciel E 2. wsp6lwla6ciciel 0 3. posiadacz samoistny

D 6. wsp6luiytkownik wieczysty Q 7. posiadacz
tr a. wsp6lposiadacz samoistny
fl 8. rrtapolposiadacz[J 5. uzytkownik wieczysty

5. (adres/y) polo2enia opodatkowania oraz numer/y dziabk

Itilry ruo zoloru/ow

7.1 Nazwisko, pienrvsze imig, drugie imig 7.2 Nazwisko, pierusze imiq, drugie imiq

E.1 lmie ojca, imiq matki, data 8.2 lmig ojca, imie matki, data

NUmer 9.2 Numer PESEUREGON

B 2 ADRES ZAMIESZKANIA
10. Kraj 1 2 .

1 15. Numer domu / Numer lokalu

1 18. Poczta

c. oKoLtczNosct PowoDUJAC
n9,a9tn( ma obowiqzek zlo2enia wraz z korektq informacji pisemnego uzasadnienie ptzye:1yny korekty - art. 81 ustawy z dnia 29 sierpnia1 997r. Ordynacia podatkowa.

tr f . informacja skladana po @z pienivszy na dany rok E 2. koreka uotzednio 
"t6i^n,ri 

inf^mr.ii
D.l DANE DOWCZACe p

Powiezchnia gruntu w hektarach fizycznych
Grunty orne

t l
l l l a

1ilb
lVa
tvb
V
VI
Vlz

1 Numer- PESEL wpisujq podatnicy bedqcy osobami fizycznymi objetymi rejestrem PESEL, nieprowadzqcy dzialalno5cigospodarczej lub niebgdqcy zarejestrowanymi podatnikami podat-ku'od towar6w i uslug. ldeniyfikator podatkowy NtewpisujE pozostali podatnicy.
2 Dane nieobowiqzkowe.
3 Wykazujq osoby, kt6rym nie nadano numeru ewidencyjnego pESEL.



F. oswtAD^clE^uE

22. oata wypetnien ia (dteffiiesia;rolt sktadajqcego/cych /@

c.ADNOTACJEO&cm

Datra i podpis pzyjmujqceto



1.NlP / numer PESELI

DR-1

Zahcznik Nr 2
doUchwaly Nr....................
Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszcrynach
z dnia ............

DEKLARACJA NA PODATEK ROLNY

Na
2. Rok

z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (tj. Dz.U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969 ze zm.)
Formulaz peeznaczony dla os6b prawnych, jednostek organizacyjnych oraz sp6lek nie majqcych osobowoSci

prawnej bqdqcych wlaScicielami grunt6w, posiadaczami samoistnymi grunt6w, u2ytkornikami wieczystymi grunt6w,
posiadaczami grunt6w stanowiqcych wlasno5d Skarbu Paristwa lub jednostki samozqdu terytorialnego oraz dla os6b
fizycznych bQdqcych wspoh,vlaScicielami lub wsp6tposiadaczami z osobami prawnymi, bqd2 z innymi jednostkami
organizacyjnymi nieposiadajqcymi osobowosci prawnej lub ze spoikami nieposiadajqqmi osobowosci prawnej.

Do 15 stycznia kazdego roku podatkowego lub w terminie 14 dni od zaistnienia okolicznoSci majqcych wplyw na
powstanie, bqd2 wyga5niqcie obowiqzku podatkowego lub zaistnienia zdazefi majqcych wptyw na wysokoSd
opodatkowania.
Organ podatkoury wlaSciwy ze uzglgdu na miejsce pofo2enia nieruchomo6ci.

A. MIEJSCE SKLADANIA DEKLARACJI
3. Nazwa iadres siedziby organu

Burmistrz Gm iny i Miasta Czerwionka-Leszczyny

DAN E SKLADAJAC EGO DE KLARACJ Q 1n iepotzebne skrestic)
* - dotyczy skladajqcego deklara{g niebqdqcego osobq fizycznq '* - dotyczy skladajqcego deklaragq bgdqcego osobq fizycznq

8.1 DANE IDENTYFIKACYJNE
4. Rodzaj skladajqcego deklaracjq (zaznaczyc wlaSciwq

E 1. osoba fizye.zna D 2. osoba prawna E 3. jednostka organizacyjna B 4. sp6lka nie majqca osobowoSci prawnej

5. Rodzaj wlasno6ci, posiadania (zaznaeye whSciwq kratkq)

[ 1. wla5ciciel D 2. wspohrvla6ciciel E 3. posiadacz samoistny E 4. wsp6lposiadacz samoistny

B 5. uzytkownik wieczysty E 6. wsp6lu2ytkownik wieczysty Q 7. posiadace E 8. wsp6lposiadacz

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

9. Nazwa skr6cona* / imig ojca, imig matki, data

8.2 ADRES SIEDZIBY- / ADRES ZAMIESZKANIA**

17. Numerdomu / Numer

Podatnik ma ob_owiqzek zlo2enia wraz z korekta deklaracji pisemnego uzasadnienia gr4czyny korekty - art.8'l ustawy z dnia 29
sierpnia 1 997r. Ordvnacia oodatkowa.

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



D. DANE DOTYCZACE PRZEDMIOTOW OPODATKOWANIA (wlacznie ze zwolnionvmi)

Klasy uzytk6w
wynikajqce
z ewidencji
grunt6w
i budynk6w

Powierzchnia gruntu w hektarach
fizveznvah

Liczba
hektar6w
pzelicze-
niowych

Stawka
z lha

(pzelicze-
niowego lub
fizycznego)

w zl,gr

Wymiar
podatku
rolnego
w zl,grOg6lem

Niepodlegajqce
przeliczeniu
na hektary

przeliczeniowe

Podlegajqce
przeliczeniu
na hektary

pzeliczeniowe

grunty ome

t l
l l la
rub
lVa
tvb
v
VI
Vlz

Sady

I
il

l l la

lilb
lVa
tvb
V
VI
Vlz

Uiytka zielone

I
il
ilt
tv
V
VI
Vlz

Grunty rolne
zabudowane

I
il

l l la
I l

iltb
lVa
tv
tvb
V
vl
Vlz



Grunty pod
stawami

a) zarybione,
lososiem, trociq,
glowacicq, paliq i

nelrrdiem

b) zarybione innyni
gatunkami ryb ni2 w

noz a\

c) grunty pod
stawami

niezarvkrionvmi

Rowy
Grunty

zadnzewione
i zakrzewione
polo2one na

u2ytkach
rolnvch

l l
l l la
ill

illb
lVa
tv
V
vt
VE

Razem
{ bez zwolniefi}

E. INFORMACJA O PRZEDMIOTACH ZWOLNIONYCH
(poda6 rodzaj, klasq i porviezchnQ grunt6w anvolnionych oraz pzepis prawa - z jakiego Mulu wystepuje zwolnienie)

F. ULGI W PODATKU ROLNYM OD GRUNTOW
1. z tvtulu nabycia lub obiecia w zaqospodarowanie qrunt6w
2. inwesfucvine
3. o6rskie
4. inne
Razem

G. TACZNA KWOTA PODATKU
Kwota podatku
(nalezy zaokrqgli6 do pelnych zlotych)

E I PODPTS SKLADAJACEGO / OSOBY REPREZENTUJACEJ

24. P eczEi nagl6uft owa podatn ika
Data wypelnienia (dziefi - miesiqc - rok)

25. Podpis (piecze6) sktadajqcego / osoby reprezentujqcej
skladajqcego



L eOttOflC.tE ORGANU PODATKOWEGO

ipodpis przyjmujqcego

Pouczenie

Niniejsza deklaracja stanowi podstawq do wystawienia \rtulu wykonawczego, zgodnie z pzepisami ustawy

z dnia 17 e.zewvc.a1966 r. o postqpowaniu egzekucyjnym w administracji (t.j. Dz.U. 22012r-, poz' 1015 zezm')'

\r-
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