
BURMISTRZ
GMTNY i MIASTA

Czerwlonka-Leszczyrry
Zarzqdzenie Nr 378113

Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny

z dnia 26 wrze6nia 2013 roku.

w sprawie: konsultacji projektu uchwaly dotyczqcej okreStenia wzor6w
formularzy informacji i deklaracji na podatek 

- 
od nieruchomo6ci

obowiqzujqcych od dnia 1 stycznia 2014 roku.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorzqdzie
gminnym (tekst jednolity Dz. U. 22013r., poz. sg4zpo2n.zm.),wzwiqzku z g b l+
Uchwaty Nr U585/10 z dnia 28 maja 2010r. Rady lvtielikiel w-Czerwionce-
Leszczynach w sprawie szczeg6lowego sposobu konsultowania z radq dzialalnosci
pozytku publicznego lub organizacjami pozazqdowymi i podmiotami wymienionymi
w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o dzialalnoSci po2ytku publicznego
i o wofontariacie (tekst jednolity Dz. u. z 2010r. Nr 23tI poz. ts36 z' p62n. zi.)
projekt6w akt6w prawa miejscowego ry dziedzinach dotyczqcych dziatalno6ci
statutowej tych organizaqi, (Dz.uz. woj. Seskiego Nr 131, poz. ziool.

zarzqdzam, co nastgpuje :

sl
Pzeprowadzi6 konsultacjq, kt6rej pzedmiotem jest projekt uchwaty Rady
Miejskiej w Czerwionce Leszczynach w sprawie 

-okreSlenia 
wzor6w

formularzy informacji i deklaracji na podatek od nieruchomosci
obowiqzujqcych od dnia 1 stycznia 2014 roku.
Ustali6 termin przeprowadzenia konsultacji od 03. 10.2013r. do 17.10.2013r.
Podmiotami uprawnionymi do udzialu w konsultacjach sq organizacje
pozazqdowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy i ania iq
kwietnia 2003r. o_ dzialalnoSci poZytku publicznego i o wolontariacie (tekst
jednolity Dz. U. 22010r. Nr 234 po2.1536 z p62n. im.)
wszefkie uwagi iopinie do projektu uchwaly mo2na zglaszal:
w formie pisemnej na adres: Urzqd Gminy i Miasta Clerwionka-Leszczyny, ul.
Parkowa 9, 44-230 czerwionka-Leszczyny (decyduje data wptywu do uriqdu
Gminy i Miasta),
poczq elektron ic znE na ad res e-ma il rp@czenruion ka-leszczyny. com. o I
za poSrednictwem faksu pod numerem 32 4311260
udzielanie wyjasniefi oraz przyjmowanie wnioskow i opinii dotyczqcych
projektu uchwaly nale2y do kompetencji Kierownika Referatu podatk6w

s2

lrotek1 uchwaly, o kt6rej mowa w S 1 pkt 1 stan owi zal4cznik do niniejszego
Zarzqdzenia.
Nie przedstawienie pzez organizacje opinii w terminie okreSlonym w S 1 pK2
oznacza akceptacjq przedstawionego projektu uchwaty, o ktorej mowa
wS 1 pk t  1 .
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s3

1. Sprawozdanie z pzeprowadzonych konsultacji zostanie przedstawione
Radzie Miejskiej.

2. Do sprawozdania, o ktorym mowa w ust. 1 Burmistrz zalqczy wlasne
stanowisko odno$nie uzyskanych opinii i opublikuje je na stronie internetowej
Urzqdu Gminy i Miasta w Czerwionce-Leszczynach.

s4

Wykonanie Zarzqdzenia powierzam Skarbnikowi Gminy i Miasta.

s5

Zarzqdzenie wchodziw 2ycie z dniem wydania.

' i1 
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BURN,f IST}?Z
GMINY i MIASTA

Czenryionka-Leszczyty
Zatacznik do Zarz4dzen ia N r 37 8l 13
z dnia 26 wrzeSnia 2O13r'

PROJEKT

Uchwa laNr . . /  / 13

Rady ilieiskiei w Gzenrionce-Leszcrynach

z dnia 2013 r'

w sprawie okre$lenia wzor6w formularzy informacii i deklancii na podatek od nieruchomo$ci

obowiqzuiqcych od 1 stycznia 2014 roku'

Na podstawie:
:t":T.'iilr=",. , o*r 8, art. 40 ust 1, arr. 41ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samozqdzie

- - - - :  - - i ^ ^ ^ a i \

Irninnyrn (tefsi jeO-notity Or U, zZO13 .r. poz. 594 z p62ni.eiszymi zmianami),
_ art.6 ust. 13 urti,,r,.'Oni" iZ rty"rnia iggf r. o podatkich ioptatach lokalnych (tekst jednolity

Oz. U. z2O10r. Nr 9-5, poz. 613 z p62niejszymizmianami)'
nawniosekBurmistzaGminyiMiastaCzenlionka.Leszczyny

Rada Miejska w Czenrionce-Leszcrynach
uchwala, co nastqPuie:

sr
w zakresie wzor6w informacji i deklaracji na podatek od nieruchomosci:-li 

okre.la sie wzOr informacji w jprawie podatku od nieruchomo.cilN-1 stanowiqcY zalqcznik

Nr 1 do niniejszej uchwaly;
2) flilrfl lii'ii,li7;ti"r"iji n" podatek od nieruchomosci DN-1 stanowiqcv zalqcznik Nr 2 do

niniejszej uchwalY.

s2

Traci moc uchwara Nr )fiV/2ggl12 Rady Miejskiejw czenarionce-Leszczynach z dnia 26 pa2dziernika

2012r.w sprawie okre6lenia wzor6w fdrmufi,=' informqgli i deklaracji n-a no9919f od nieruchomo5ci

obowiqzujqcycn oo on-iJ i ttyttni" 2013 roku (Dz. Urz. Woj Sl 22012r' poz' 4569)'

s3

Wykonanie uchwaty powieza sig BurmistzowiGminy iMiasta Czerwionka-Leszczyny'

s4

uchwala wchodzi w zycie po uplyrie 14 dni od dnia oglcszenia w -Dzienniku 
uzgdowym

;u","firdril'-$iirri"g"iro"q od;iqzujacq oo oni" 1 sgcznil 2014 roku. podrega ona podaniu do

wiadomo5ci mieszkahc6w w spos6b zwyliajlwo pzyjety na terenie gminy i miasta' tj' w gazecie

lokatnej "Kuriet' ori- ii tablitach og*tsten w sieOii6i6 Urzqdu i w poszczeg6lnych solectwach

idzielnicach.

m
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1 . NIP / numer pEsEL (nieporzsbne sk*ilio I )

1 .1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

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

Zalqcznik Nr I
do Uchwaly Nr..... Rady Miejskiej
w Czerwionce-Leszczynach
z dnia .. . , . , . . . . . . .

Nr ewidencyjny

Tel. kontaktowy

tN-1 INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOSCI

Zgloszenie/zmiana" danych do opodatkowania, dotyczy zdarzeniazaistnialego w dniu
Zmiana powinna zawierad wszystkie sktadniki podatku (nie tylko zmienione).

1) 
Nrt", PESEL wpisujq podatnicy bqdEcy osobami fizycznymi objgtymi rejestrem PESEL, nieprowadzqcy dziatahosci gospodarczej tub

niebqdqcy zarejestrowanymi podatnikami podatku od towar6w i uslug. ldentfikator podatkowy NIP wpisujq iozostati podatnily. 
'

Sktadajqcy:

Termin skladania:

Ustawazdnia12stycznia1991r 'opodatkachiop|atachnrainy
Formulaz przeznaczony dla os6b fizycznych bgdqrych wlaScicielami nieruchomosci lub obiekt6w budowlanvch.
posiadaczami samoistnymi nieruchomo6ci lub obiekt6w budowlanych, u2ytkownikami wieczystymi grunt6w, posiaOaczami
nieruchomo6ci lub ich czqSci albo obiekt6w budowlanych lub ich czqsci, stanowiqcych unainoSd Skarbu paistwa lubjednostki samozqdu terytorialnego.
W terminie 14 dni od zaistnienia okolicznoSci majqcych wp{yw na powstanie, bqd2 wyga5nigcie obowiqzku podatkowego
lub zaistnienia zdazenia maj4cego wplyw na wysokoSd opodatkowania.

A. MIEJSCE SKTADANIA INFORMACJI
3. Naala iades siedziby organu podatkowego

Burmistrz Gminy i f,liasta Czerwionka-Le$zczf ny

B. DANE IN
B. 1 DANE IDENWFIKACYJNE

4. Rodzaj w{asno5ci, posiadania (zaznac,zye $aSclwq kratkq)
E 1. w{a5ciciel E 2. wsp6hrt4aSciciel E 3. posiadacz samoistny 0 4. r,vsp6lposiadacz samoistny

E 8. wsp6lposiadaczfl 5. u2ytkownik wieczysty O 6. wspolu2ytkownik wieczysty

5. Miejsce/a (adres/y) polo2enia przedmiot6w opodatkowania oraz nunrer/y dzialek

wieczystej lub zbioru/6w dokument6w

7.1 Nazwisko, pieruvsze imiq, drugie imiE 7.2 Naa,isko, pierwsze imie, drugie imie

8.1 lmig ojca, imie matki 8.2 lmiq ojca, imiq matki

8.2 ADRES ZAMIESZKANIA

15. Numer domu / Numer lokalu

Pgdatnlk ma obowiqzek zlo2enia wraz z korektq informacji pisemnego uzasadnienia przyczyny korekty - art.81 ustawy z dnia 29 sierpnia
1 997r. Ordvnacia oodatkowa

D. DANE E PRZEDMIOTOW OPODATKOWANIA (z wyiatkiem zwotni
D.1 POWIERZCHNIA GRU Podstawa

zwiqzanych z prcwadzeniem dzialalnosci gospodarczej, bez
wzgledu na spos6b zakwalifikowania w ewidencjigruntow i

2. pod jeziorami, zajetych na zbiorniki wodne retencyjne lub

3. pozostalych, w tym zajgtych na prowadzenie odptatnej statutowej
dziala I noSci pozytku pu bl icz n ego ptzez organizacj e po2ytku



1.2 POWTERZCHNTA UZYTKOWA BUDYNKOW LUB tCH CZESCI
)o powiezchni u2ytkowej budynku lub jego czq3ci nale2y zaliczyt, powiezchniq miezonq, po wewnqtrznej dlugoSci Scian na wszystkicl
(ondygnacjach, z wyjqtkiem powiezchni klatek schodowych oraz szyb6w dzwigowych. Za kondygnacje uwaza siQ r6wnie2 gara2e podziemne
liwnice, suterenv i poddasza u2ytkowe.

mieszkalnych - og6lem
w tym:
kondygnacji o wysokoSci od 1,40 do 2,20 m (zaliczy6 50% powiezchni)

kondygnacji o wysoko6ci powy2ej 2,2O m

t3.
m2

m2

6 2

l. budynk6w mieszkalnych lub ich czQScizajetych na prowadzenie
dziafalno5ci gospodarczej - og6lem
w tym:

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

- kondvonacii o wvsoko6ci oowv2ei 2.2O m

m2
4.

m2

m2

). zajgtych na prowadzenie dzialalno6ci gospodarczq w zakresie
obrotu kwalifikowanym materialem siewnym - og6lem
w tym:

m2
t5.

2
AVf fwyvrrqwrr v wyov^vovr vu | ,av w 1r1w

kondvqnacii o wvsoko6ci oowv2ei 2.2O m
2

. zwiqzanych z udzielaniem Swiadczefi zdrowotnych w rozumieniu
pzepis6w o dzialalnoSci leczniczej, zajetych pzez podmioty
udzielajqce tych Swiadczen - ogolem
w tym:

t6.

m2

m2
Kondygnacjl o wysoKoscl od 1,4U Oo z,zU m (zallczyc buTo powlezcnnl)

kondvqnacii o wysoko6ci powy2ei 2,2O m
m2

i. gara2y w budynkach niemieszkalnych oaz garazy wolnostojqcych ,-7.
rn2

| lv LwtqLat lyut I 4. Pt (JwauzEilrEr | | Lrzrcndrr rLrD9r glJDPljqar (,zEJ -

ogolem
w tym:

- kondygnacji o wysoko6ci od 1,40 do 2,2O m (zaliczy6 50% powierzchni)

- kondvonacii o wvsokoSci oowvZei 2.20 m

m2

m2

3. pozostalych budynk6w lub ich cze6ci (nie wymienionych powyzej),
w tym zajetych na prowadzenie odplatnej dzialalno5ci pozytku
publicznego przez otganizaQe po?ytku publicznego - og6lem
w$m:

- kondygnacji od 1,40 do 2,20 m (zaliczy| 50% powiezchni )

- kondvonacii o wvsoko6ci oowv2ei 2.20 m

!8.

? 2

m2

m2

7. auiqzanych z prowadzeniem dzialalnoSci gospodarczej
(poza budynkiem mieszkalnym) - ogolem
wtym:

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

- kondvonacii o wvsoko6ci oowv2ei 2.2O m

r 2
t9

m2

m2

).3 WARTOSC BUDOWLI LUB
)ZIALALNOSCI GOSPODARCZEJ

rcH czEscr zwTAZANYcHZ PROWADZENIEN

l. budowle

10. Podstawa opodatkowania w zl. z dokladnoSciq
lo'l zl.

. . . . . . . . , . . ' . . . . , . ' . . . . . . ' ' ' z t

INFORMACJA O PRZEDMIOTACH ZWOLNIONYCH
(poda6 powierzchniE, bqd2 warto5d budowli pzedmiot6w zwolnionych oraz pzepis prawa - z jakiego Mulu wystQpuje zwolnienie)



F. OSWIADCZENIE I
SKLADAJACEGO

33. Data wypelnienia (dzieri - mlesiqc - rot<1 34. Podpis/y (pieczg6) skladajqcego/cych / -soby reprezen@
skladajqcego

G. ADNOTACJE ORGANU PODATKOWEGO

37. Data ipodpis pzyjmujqcego brmutaz



1.Nlp / numer PESEL 
(ni"eoto"ono srrestic) 1) Zatqcznik Nr 2

do Uchwaly Nr .................. Rady tiejskiej
w Czerwionce-Leszczynach
z dnia ...............,.......

DN-1 DEKLARACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOSCI

2. Rok

1) Nr..r PESEL wpisuiq podatnicy bqdqcy osobami fizycznymi obietymi rejestrem PESEL, nieprowadzqcy dzialalnosci gospodarczej lub

niebgdqcy zarejestrowany'nii podatnika;i iodatku od towar6w i usfug. lden$kator podatkowy NIP $rpisuje pozostali podatnicy'

lstawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i oplatach lokalnych (tekst jedn. Dz.U. z 2010 r. Nr 95 poz. 613 ze zm.).
Formulaz pzezna?,zony dla os6b prawnych, jednostek organizacyjnych oraz sp6lek nie majqcych osobowo6ci prawnej

bqdqcych wlaScicielami nieruchomoSci lub obiekt6w budowlanych, posiadaczami samoistnymi nieruchomo5ci lub obiekt6w
budowlanych, u2ytkownikami wieczystymi grunt6w, posiadaczami nieruchomoSci lub ich czq6ci albo obiekt6w budowlanych
lub ich cze6ci, stanowiqcych wlasno5d Skarbu Panstwa lub jednostki samozqdu terytorialnego oraz dla os6b fizycznych
bQdqcych wsp6lwta5cicielami lub wsp6lposiadaczami z osobami prawnymi, bqd2 z innymi jednostkami organizacyjnymi
nieposiadajqcymi osobowo6ci prawnej lub z sp6lkami nieposiadajqqmi osobowo6ci prawnej, z wyjqtkiem os6b twozqcych
wsp6lnotq mieszkaniowq.
Do 31 stycznia kazdego roku podatkowego lub w terminie 14 dni od zaistnienia okolicznoSci majqcych wplyr na powstanie,
bqdZ wygaSnigcie obowiqzku podatkowego lub zaistnienia zdarzeft majqcych wpl6r na wysoko56 opodatkowania.
Organ podatkowy wla5ciwy ze wzglgdu na miejsce polo2enia nieruchomoSci.

A. MIEJSCE SKLADANIA DEKLARACJI

Burmistz Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny

DAN E SKLADAJAC EGO DE KLARAG J Q 1n iepotrzebne skreslic)
* - dotyczy sktadajqcego deklaracjg niebqdqcego osobE frzycznE ** - dotyczy skladajqcego deklaracje

B. 1 DANE IDENTYFIKACYJNE

fl 5. u2ytkownik wieczysty B 6. nap6lu2ytkownik wieczysty B 7. posiadacz
O 4. wsp6lposiadacz samoistny

El L wsp6lposiadacz

8. Naa,va pelna * / Nazwisko, pierusze imiq, drugie imig*

8.2 ADRES SIEDZIBY* / ADRES ZAMIESZKANIA**

17. Numer domu / Numer lokalu

E KONIECZNOSC ZLOZENIA DEKLARACJI
podatnik ma obowiazek zlozenia wraz z korektq deklaracji pisemnego uzasadnienia przyeyny korekty - art.81 ustawy z dnia 29 sierpnia
1 997r. Ordynacja podatkowa.

21 . Okolicznosci (zaznaczy6 wlaSciwq kratkq)



EDMIOTOW OPODATKOWAN lA (z vvy'iqt@
Podstawa

opodatkowania w m2
(ha)

Stawka podatku Kwota podatku
(21., qr.)

ffiRUNTOW
L zuiqzanych z prowadzeniem dziatalnoSci

gospodarczej, bez wzglqdu na spos6b
zakwalifikowania w ewidencji grunt6w
i budvnk6w

22.

m2

23. 24

2. pod jeziorami, zajqtych na zbiorniki
wodne retencyjne lub elektrowni wodnych

26. 27.

3. pozostalych, w tym zajgtych na
prowadzenie odplatnej statutowej
dzialalnoSci poZytku publicznego pzez
organizacje poZytku publicznego

28.

m2

29. 30.

kown BUDYNKOw LUB lcH czEscl
Do powiezchni u2ytkowej budynku lub jego czgsci nalezy zalic,zyC powiezchniq miezonq, po we\/netznej dlugosci Scian na wszystkich
kondygnacjach, z wyjqtkieh powiezchni khtek schodowych oraz szyb6w d2wigowych. Za kondygnacje uwa2a siq r6wnie2 garaze podziemne'
oiwnice. suterenv i ooddasza uzvtkowe.

1. mieszkalnych - og6tem
w tym:

- kondygnacji o wysoko5ci od 'l ,40 do 2,20 m
(zaliay 6 50% powierzch n i)

- kondygnacji o wysoko5ci powyzej 2,20 m

31

m2

32 33.

62

62

2. zwiqzanych z prowadzeniem dzialalno5ci
gospodarczej oraz od czq6ci budynk6w
mieszkalnych zajqtych na prowadzenie
dzialalno6ci gospodarczej - og6lem,
w tym:

- kondygnacji o wysokoSci od'1,40 do 2,20 m
(zaliczyt 50% powiezch n i)

- kondvnnaeii o wvsokoSci Dowv2ei 2.20 m

34.

m2

35. 36.

n+

fr2

3. zajg$ch na prowadzenie dzialalno5ci
gospodarczej w zakresie obrotu
kwalifikowanym materialem siewnym
og6lem,
w tym:

- kondygnacli o wysoko5ci od 1,40 do 2'20 m
(zaliczy C 50% Powiezch ni)

- kondygnacji o wysokoSci powyzq2'20 m

1.-f

frtz

38. 39.

m2

dl

4. a uiqzanych z udzielaniem Swiadczeh
zdrowotnych w rozumieniu pzepis6w o
dzialalno5ci leczn iczej, zaiqtych peez
podmioty udzielajqce tych Swiadczef -
og6lem,
w tym:

- kondygnacji o wysoko6ci od 1,40 do 2,2O m
(zaliczy e 50% Powierzch ni)

- kondvonacii o wvsoko5ci Dowv2ei 2,20 m

40.

m2

41. 42.

5. pozostatych, w tym zajetych na
prowadzenie odplatnej statutowej
dzialalno6ci pozytku publicznego pzez
organ izacje po2ytku pu blicznego-og6tem
wtym:
- kondygnacii o wysoko5ci od 1,40 do 2'20 m

(zaliczy 6 50% Powiezch ni)

- kondygnacji o wysoko5ci poryzel2'20 m

43. M. 45.

d+



F. INFORMACJA O PRZEDMIOTACH ZWOLNIONYCH
(podad powiezchniE, bqd2 warto56 budowli oraz pzepis prawa - z jakiego $[utu wystqpuje zwolnienie)

t poopls SKLADAJACEGO ' OSOBY REPREZENTUJACEJ
SKTADAJACEGO

2e

Pouczenie
Niniejsza deklaracja stanowi podstawg do wystawienia tytulu wykonawczego, zgodnie z przepisami ustawy

z dnia 17 czerwa 1966 r. o postqpowaniu egzekucyjnym w administracji (t.j. Dz. U. z 2012 r', poz. 1015

z p62niejszymi zmianami).

E. TACZNA KWOTA PODATKU

Kwota podatku ( w pelnych zlo$ch )

@cego / osoby reprezentuiqcej skladaiqcego52. Pieczq6 nagl6wkowa Podatnika
Data wypelnienia (dziei - miesiqc - rok)

H. ADNOTACJE ORGANU PODATKOWEGO

56. Data i podpis prryjmujqcego formulaz55. lden\fikator przyjmujqcego formulaz


