
UCHWAŁA NR XL/368/2013
RADY MIEJSKIEJ W DRAWSKU POMORSKIM

z dnia 29 października 2013 r.

w sprawie określenia wzoru formularzy informacji i deklaracji podatkowych.

Na podstawie art. 6 ust. 13 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach 
lokalnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613, Nr 96, poz. 620, Nr 225, poz. 1461, Nr 226, 
poz.1475; z 2011 r. Nr 102, poz. 584, Nr 112, poz.654, Nr 171, poz.1016, Nr 232, poz.1378), 
art. 6a ust. 11 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2006 r. Nr 136, 
poz. 969, Nr 191, poz. 1412, Nr 245, poz. 1775, Nr 249, poz. 1825, z 2007 r. Nr 109, poz. 
747, z 2008 r. Nr 116, poz. 730, Nr 237, poz. 1655, z 2009 r. Nr 56, poz. 458, z 2010 r. Nr 96, 
poz. 620, Nr 226, poz.1475, z 2013 r. poz.660) i art. 6 ust. 9 ustawy z dnia 30 października 
2002 r. o podatku leśnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 465), Rada Miejska w Drawsku Pomorskim 
uchwala, co następuje: 

§ 1. Określa się wzór informacji w sprawie podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego 
stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. 

§ 2. Określa się wzór deklaracji na podatek od nieruchomości stanowiący załącznik nr 
2 do niniejszej uchwały. 

§ 3. Określa się wzór deklaracji na podatek rolny stanowiący załącznik nr 3 do niniejszej 
uchwały. 

§ 4. Określa się wzór deklaracji na podatek leśny stanowiący załącznik nr 4 do niniejszej 
uchwały. 

§ 5. Traci moc uchwała Nr XLI/342/2005 Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim z dnia 
17 listopada 2005 r. w sprawie określenia wzoru formularzy informacji i deklaracji 
podatkowych (Dz.Urz. Woj. Zachodniopomorskiego Nr 106, poz. 2221, z 2011 r. Nr 12, poz. 
206, Nr 150, poz. 3052). 

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 
2014r. 

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Drawsku 

Pomorskim

mgr Czesław Faliński
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1.Numer Identyfikacji Podatkowej składającego deklarację 

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

 
                                                                                                                   Załącznik Nr 1 

                                                                                                                                        do uchwały Rady Miejskiej  
                                                                                                                                 w Drawsku Pomorskim 

                                                                                                                       Nr XL/368/2013                                                      
                                                                                                                                           z dnia 29 października 2013r.   

 
 

INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMO ŚCI, ROLNEGO, 
LEŚNEGO 

 
  
                                                              
                                                               na 
 
 
Podstawa prawna:   Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r.o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U.z 2010 r. Nr 95, poz.613 ze zm.), ustawa z dnia 15 listopada    
                                 1984 r. o podatku rolnym (Dz.U. z 2006 r. Nr 136, poz.969 ze zm.), ustawa z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz.U. z  
                                 2013 r. poz.465). 
 
Składający:              Formularz przeznaczony dla osób fizycznych będących właścicielami nieruchomości lub obiektów budowlanych, posiadaczami  
                                 samoistnymi nieruchomości lub obiektów budowlanych, uŜytkownikami wieczystymi gruntów, posiadaczami nieruchomości lub ich 
                                 części albo obiektów budowlanych lub ich części, stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego.  
Miejsce składania:   Burmistrz właściwy ze względu na miejsce połoŜenia gruntów, budynków, budowli 

A. MIEJSCE SKŁADANIA DEKLARACJI 
 

 3.Burmistrz  Drawska Pomorskiego 
   ul. Gen.Władysława Sikorskiego 41 
   78-500 Drawsko Pomorskie 

 

B. DANE IDENTYFIKACYJNE 
 

 4.Rodzaj własności , posiadania  (zaznaczyć właściwą pozycję) 
 

 � 1. właściciel � 2. współwłaściciel � 3. posiadacz samoistny � 4. współwłaściciel (nieprowadzący     
         gospodarstwa rolnego w całości) 

 � 5. współwłaściciel (prowadzący 
       gospodarstwo rolne w całości) 

� 6. uŜytkownik wieczysty � 7. współuŜytkownik    
         wieczysty 

� 8. posiadacz  zaleŜny  
         (np.dzierŜawca) 

 5.Miejsce/a  (adres/y) połoŜenia przedmiotów opodatkowania oraz numer/y działek 
 
 
 
 
    

 6.Numer/y księgi wieczystej lub zbioru/ów dokumentów 
 
 
 

 7. Nazwisko 8. Pierwsze imię, drugie imię 9. Data urodzenia 
 
 

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

 13. Kraj 14. Województwo 15. Powiat 
 
 

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

 19. Miejscowość 20. Kod pocztowy 21. Poczta 
 
 

C. OKOLICZNO ŚCI  POWODUJĄCE  KONIECZNO ŚĆ  ZŁOśENIA  LUB  ZMIANY  INFORMACJI 
 
 
 
 

 
 
I.   PODATEK   OD   NIERUCHOMO ŚCI 
       D. DANE  DOTYCZĄCE  PRZEDMIOTÓW  OPODATKOWANIA  (z wyjątkiem zwolnionych) 

 
 

2.  Rok 
 
.................................. 
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 Wyszczególnienie Podstawa opodatkowania 

 
D.1  POWIERZCHNIA GRUNTÓW  (Uwaga! Wykazujemy z dokładnością do 1 m2) 
 1. związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej bez względu na sposób zakwalifikowania  

   w ewidencji gruntów i budynków 
 
...................................................m2 

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

 3. pozostałe grunty, w tym  zajęte na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności poŜytku publicznego    
    przez organizacje poŜytku publicznego 
     

 
...................................................m2 

 4. pozostałe grunty przeznaczone w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego na cele 
    budownictwa mieszkaniowego lub faktycznie wykorzystywane pod budownictwo mieszkaniowe 

 
..................................................m2 

D.2 POWIERZCHNIA U śYTKOWA BUDYNKÓW LUB ICH CZ ĘŚCI  (mierzona po wewnętrznej długości ścian na     
wszystkich kondygnacjach, z wyjątkiem powierzchni klatek schodowych oraz szybów dźwigowych; za kondygnacje uwaŜa się równieŜ 
garaŜe podziemne, piwnice, sutereny i poddasza uŜytkowe. Powierzchnię pomieszczeń o wysokości 1,40 m do 2,20 m zalicza się do 
powierzchni uŜytkowej budynku w 50 %, a mniejszą niŜ 1,40 m pomija się). 
 1. mieszkalnych 

 
 
..................................................m2 

 2. związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od części budynków mieszkalnych zajętych na    
    prowadzenie działalności gospodarczej 

 
..................................................m2 

 3. zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym 
 

 
..................................................m2 

 4. związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych, w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej,   
    zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń 

 
..................................................m2 

 5. pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności poŜytku publicznego przez     
    organizacje poŜytku publicznego 

 
..................................................m2 

D.3  BUDOWLE   -  według wartości określonej w art.4 ust.1 pkt 3 i ust. 3-7 
  

 
..................................................zł 

E. INFORMACJA O NIERUCHOMO ŚCIACH  ZWOLNIONYCH 
 

 1. budynki gospodarcze lub ich części połoŜone na gruntach gospodarstw rolnych, słuŜące wyłącznie  
    działalności rolniczej 

 
...................................................m2 

 2. inne (podać rodzaj, powierzchnię gruntów, budynków, budowli zwolnionych oraz przepis prawa, z którego    
    wynika zwolnienie 
 
............................................................................................................................................................................... 
 
.............................................................................................................................................................................. 
 
.............................................................................................................................................................................. 
 
.............................................................................................................................................................................. 
 

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

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

II.  PODATEK  ROLNY 
       F.  DANE  DOTYCZĄCE  PRZEDMIOTU  OPODATKOWANIA  (włącznie ze zwolnionymi) 
 
Klasy 
uŜytków 
wynikające  
z ewidencji 
gruntów 

Powierzchnia gruntu w hektarach  fizycznych 
 
Orne 

 
Sady 

 
UŜytki zielone 

 
UŜytki rolne 
zabudowane 

 
Zadrzewione  
i zakrzewione 

 
Rowy na uŜytkach 
rolnych 

I 
 

      

II 
 

      

III 
 

 
            x                                       

 
            x 

    

IIIa 
 

   
              x 

   

IIIb 
 

   
              x 

   

IV 
 

      

IVa 
 

   
             x 

   

IVb 
 

   
             x 

   

V 
 

      

VI 
 

      

VIz, VI Rz 
 

      

Razem 
 

      

Grunty pod stawami: 
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- zarybione / czym / ...................................................................................... 
 
........................................ha 
 

 
- nie zarybione 

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

 
Rowy niesklasyfikowane 
 

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

 
NieuŜytek 
 

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

Ogółem powierzchnia gospodarstwa  
..........................................ha 

       G. INFORMACJA  O  ZWOLNIENIACH  W   PODATKU  ROLNYM 
            (podać rodzaj, klasę i powierzchnię gruntów zwolnionych oraz przepis prawa , z którego wynika zwolnienie) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

III.PODATEK  LE ŚNY 
 
H. POWIERZCHNIA  LASU 

 
          -  wynikająca z ewidencji gruntów i budynków 

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

          
          -  zwolniona od podatku leśnego, w tym: 
 
             a) lasy z drzewostanem do 40 lat 
 
             b) inne  (podać rodzaj, powierzchnię gruntów zwolnionych oraz przepis prawa z jakiego tytułu 
występuje   
                 zwolnienie)  
 
               
.............................................................................................................................................................................. 

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

 
         - podlegające opodatkowaniu 

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

 
         W tym: lasy ochronne oraz lasy wchodzące w skład rezerwatów przyrody i parków narodowych 
 

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

I.  OŚWIADCZENIE  I  PODPIS  SKŁADAJ ĄCEGO/OSOBY REPREZENTUJĄCEJ  SKŁADAJĄCEGO 
Oświadczam, Ŝe znane mi są przepisy ustawy z dnia 10 września 1999 r. Kodeks karny skarbowy (Dz.U.z 2013 r. poz. 186) 
o odpowiedzialności za podanie nieprawdy lub zatajenie prawdy, albo niedopełnienie obowiązku zawiadomienia o zmianie 
objętych nimi danych niezgodnych z rzeczywistością. 
 

22.  Imię 23. Nazwisko 
 
 

24. Data wypełnienia (dzień-miesiąc-rok) 
 

25. Podpis składającego/osoby reprezentującej składającego 
 
 

J. ADNOTACJE  ORGANU  PODATKOWEGO 
26. Uwagi organu podatkowego 
 
.............................................................................................................................................................................................................................. 
 
.............................................................................................................................................................................................................................. 
 
27.  Data 28. Podpis przyjmującego formularz 
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1.Numer Identyfikacji Podatkowej składającego deklarację 
 
.............................................................................................. 
 

                                                                                                                      Załącznik Nr 2  
                                                                                                                                         do uchwały Rady Miejskiej  

                                                                                                                                   w Drawsku Pomorskim                                                                                                    
                                                                                                                         Nr XL/368/2013 

                                                                                                                                              z dnia 29 października 2013r.    
 

 
DEKLARACJA   NA  PODATEK  OD  NIERUCHOMO ŚCI         

 
                                                                                                                                           

 
 
                                                              na 
 
 
 
Podstawa                Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2010 r. Nr 95, poz.613 ze zm.) 
prawna: 
Składający:             Formularz przeznaczony dla osób fizycznych będących współwłaścicielami lub współposiadaczami z osobami prawnymi bądź innymi  
                               jednostkami, osób prawnych, jednostek organizacyjnych oraz spółek nie mających osobowości prawnej będącymi właścicielami  
                               nieruchomości lub obiektów budowlanych, posiadaczami samoistnymi nieruchomości lub obiektów budowlanych, uŜytkownikami   
                               wieczystymi gruntów, posiadaczami nieruchomości lub ich części albo obiektów budowlanych lub ich części, stanowiących własność  
                               Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego. 
                               Formularz składają takŜe osoby fizyczne będące współwłaścicielami lub współposiadaczami gruntów, budynków i ich części lub budowli  
                               i ich części z  ww. podmiotami. 
Termin                   do 31 stycznia kaŜdego roku podatkowego lub w terminie 14 dni od zaistnienia okoliczności mających wpływ na powstanie bądź  
składania:               wygaśnięcie obowiązku podatkowego.             
Miejsce                  Burmistrz właściwy ze względu na miejsce połoŜenia gruntów, budynków, budowli  
składania: 

A.  MIEJSCE  SKŁADANIA  DEKLARACJI 
       3. Burmistrz Drawska Pomorskiego 
           ul. Gen.Władysława Sikorskiego 41 
           78-500  Drawsko Pomorskie 

B. DANE  SKŁADAJĄCEGO  DEKLARACJ Ę (niepotrzebne skreślić) 
 
              *  - dotyczy składającego deklarację nie będącego osobą fizyczną                        ** - dotyczy składającego deklarację będącego osobą fizyczną 

B.1  DANE IDENTYFIKACYJNE 
       4. Rodzaj składającego deklarację (zaznaczyć właściwą pozycję) 
            �  1. osoba fizyczna                      � 2. osoba prawna                       � 3. jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej 
 
            �  4. spółka nie mająca osobowości prawnej 
 
       5. Rodzaj własności, posiadania (zaznaczyć właściwą pozycję) 
� 1. właściciel � 2. współwłaściciel � 3. posiadacz samoistny � 4. współposiadacz samoistny 
� 5. uŜytkownik wieczysty � 6. współuŜytkownik wieczysty � 7. posiadacz zaleŜny (dzierŜawca) � 8. współposiadacz zaleŜny 
       6. Miejsce/a  (adres/y) połoŜenia przedmiotów opodatkowania oraz numer/y działek 
 
 
 
 
 
      7. Numer/y księgi wieczystej lub zbioru/ów dokumentów 
 
 
 
      8. Nazwa pełna* / Nazwisko, pierwsze imię, data urodzenia** 
 
 
  
      9. Nazwa skrócona*/  imię ojca, imię 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. Miejscowość 18. Kod pocztowy 19. Poczta 
 
 

 
 

2.  Rok 
 
.................................. 
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C.OBOWIĄZEK ZŁO śENIA  DEKLARACJI  
      Podatnik ma obowiązek złoŜenia wraz z korektą deklaracji pisemnego uzasadnienia przyczyny korekty – art. 81 ustawy  
      Ordynacja podatkowa. 
      20. Okoliczności powodujące obowiązek złoŜenia deklaracji  (zaznaczyć właściwą pozycję) 
 
             �    1. deklaracja roczna                                             �  2. korekta deklaracji rocznej 

D.  DANE  DOTYCZĄCE  PRZEDMIOTÓW  OPODATKOWANIA  (z wyjątkiem zwolnionych) 
Wyszczególnienie            Podstawa  

           opodatkowania 
Stawka  
podatku 

              Kwota 
podatku 

D.1 POWIERZCHNIA GRUNTÓW  (Uwaga! Wykazujemy z dokładnością do 1m2) 
1. związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez  
    względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów  
    i budynków 

 
 
.....................................m2 

 
 
.....................zł  .........gr 

 
 
..........................zł...............gr  

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

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

 
 
.....................zł..........gr 

 
 
..........................zł...............gr 

3. pozostałe grunty , w tym zajęte na prowadzenie odpłatnej   
   statutowej działalności poŜytku publicznego przez organizacje    
   poŜytku publicznego 

 
 
...................................m2 

 
 
.....................zł.........gr 

 
 
...........................zł..............gr 

4. pozostałe grunty przeznaczone w miejscowym planie  
   zagospodarowania przestrzennego na cele budownictwa   
   mieszkaniowego lub faktycznie wykorzystywane pod  
   budownictwo mieszkaniowe 

 
 
 
...................................m2 

 
 
 
......................zł.........gr  

 
 
 
............................zł............gr 

D.2  POWIERZCHNIA U śYTKOWA  BUDYNKÓW  LUB  ICH  CZ ĘŚCI  (mierzona po wewnętrznej długości ścian na wszystkich  
         kondygnacjach z wyjątkiem powierzchni klatek schodowych oraz szybów dźwigowych; za kondygnacje uwaŜa się równieŜ garaŜe podziemne, piwnice,   
         sutereny i poddasza uŜytkowe. Powierzchnię pomieszczeń o wysokości od 1,40 m do 2,20 m zalicza się do powierzchni uŜytkowej budynku w 50%,  
         a mniejszą niŜ 1,40 m pomija się). 
1. mieszkalnych 

 
 

 
 
...................................m2 

 
 
......................zł.........gr 

 
 
.............................zł..........gr 

2. związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz    
    od części budynków mieszkalnych zajętych na prowadzenie  
   działalności gospodarczej  

 
 
...................................m2 

 
 
......................zł.........gr 

 
 
..............................zł..........gr 

3. zajętych na prowadzenie działalności w zakresie obrotu  
   kwalifikowanym materiałem siewnym 
 

 
 
....................................m2 

 
 
......................zł.........gr 

 
 
..............................zł..........gr 

4. związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych,  
   w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej,   
   zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń 
 

 
 
....................................m2 

 
 
......................zł..........gr 

 
 
...............................zł.........gr 

5. pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej  
    statutowej działalności poŜytku publicznego przez organizacje  
    poŜytku publicznego 

 
 
....................................m2 

 
 
.......................zł.........gr 

 
 
...............................zł.........gr 

D.3  BUDOWLE  - według wartości określonej w art.4 ust.1 pkt 3 i  ust.3-7 
1. budowle  

 
................................,00 zł 

 
 
 .........................  % 

 
 
...............................zł.........gr 

E.  ŁĄCZNA  KWOTA  PODATKU 
 
Kwota podatku (w pełnych złotych)*** 
Suma kwot z kolumny D 

 
 
.......................................,00 zł 

F. INFORMACJA  O  NIERUCHOMO ŚCIACH  ZWOLNIONYCH 
     (podać powierzchnię, bądź wartość budowli przedmiotów zwolnionych oraz przepis prawa, z jakiego tytułu występuje zwolnienie) 

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

G.  OŚWIADCZENIE  I  PODPIS  SKŁADAJ ĄCEGO/OSOBY  REPREZENTUJĄCEJ  SKŁADAJĄCEGO 
       Oświadczam, Ŝe znane mi są przepisy ustawy z dnia 10 września 1999 r. Kodeks karny skarbowy (Dz.U.z 2013 r. poz. 186)  
       o odpowiedzialności za podanie nieprawdy lub zatajenie prawdy, albo niedopełnienie obowiązku zawiadomienia o zmianie  
       objętych nimi danych niezgodnych z rzeczywistością. 

 
21.  Imię i nazwisko osoby odpowiedzialnej za sporządzenie  
       deklaracji 
 
 
 

22. Numer telefonu kontaktowego do osoby z poz.21 
 
 

23. Data wypełnienia (dzień-miesiąc-rok) 24. Podpis i pieczęć osoby uprawnionej do złoŜenia deklaracji /osoby   
      reprezentującej podatnika 
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***Zgodnie z art.63 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2012 r. poz.749 ze zm.), podstawy 
opodatkowania, kwoty podatków, odsetki za zwłokę, opłaty prolongacyjne, oprocentowanie nadpłat oraz wynagrodzenia przysługujące 
płatnikom zaokrągla się do pełnych złotych, w ten sposób, Ŝe końcówki kwot wynoszące mniej niŜ 50 groszy pomija się, a końcówki kwot 
wynoszące 50 i więcej groszy podwyŜsza się do pełnych złotych. 
 
Na podstawie art. 3a ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz.U. z 2012 r.  
poz. 1015 ze zm.) niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego.    
 
 
 
 
 
 
 
 

 

H.  ADNOTACJE  ORGANU  PODATKOWEGO 
25. Uwagi organu podatkowego 

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

26. Data 27. Podpis przyjmującego formularz 
 
 

Id: 5DD4BD4D-4303-4CE6-A739-79D165E7D27E. Podpisany Strona 7



 
 
1.Numer Identyfikacji Podatkowej składającego deklarację 
 

 
                                                                                                                                         

                                                                                                                       Załącznik Nr 3 
                                                                                                                                            do uchwały Rady Miejskiej   

                                                                                                                                      w Drawsku Pomorskim                                                                                                                                              
                                                                                                                           Nr XL/368/2013                 

                                                                                                                                                z dnia 29 października 2013r. 

 
DEKLARACJA  NA  PODATEK  ROLNY 

   
2.Rok 
 
........................... 

 

Podstawa prawna:       Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym  (Dz.U. z 2006 r. Nr 136, poz.969 ze zm). 

Składający:  Formularz przeznaczony dla osób fizycznych będących współwłaścicielami lub współposiadaczami z osobami prawnymi bądź                         
                     innymi jednostkami, osób prawnych, jednostek organizacyjnych oraz spółek nie mających osobowości prawnej będących  
                     właścicielami gruntów, posiadaczami samoistnymi gruntów, uŜytkownikami wieczystymi gruntów, posiadaczami gruntów lub ich  
                      części, stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego. 

Termin składania:  do 15 stycznia kaŜdego roku podatkowego lub w terminie 14 dni od zaistnienia okoliczności mających wpływ na powstanie bądź  
                               wygaśnięcie obowiązku podatkowego.  

Miejsce składania: Burmistrz właściwy ze względu na miejsce połoŜenia gruntów. 

A.  MIEJSCE SKŁADANIA DEKLARACJI 
3. Burmistrz Drawska Pomorskiego  
    ul. Gen.Władysława Sikorskiego 41 
    78-500 Drawsko Pomorskie 
B.  DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJ Ę  (niepotrzebne skreślić) 

* - dotyczy składającego deklarację nie będącego osobą fizyczną                         ** - dotyczy składającego deklarację będącego osobą fizyczną 
B.1 DANE  IDENTYFIKACYJNE 
4. Rodzaj składającego deklarację (zaznaczyć właściwą pozycję) 

    �  1. osoba fizyczna                            �  2.  osoba prawna              �  3. jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej 

   �  4. spółka nie mająca osobowości prawnej 

5. Rodzaj własności, posiadania (zaznaczyć właściwą pozycję) 

� 1. właściciel � 2. współwłaściciel � 3. posiadacz samoistny � 4. współposiadacz samoistny 

� 5. uŜytkownik wieczysty � 6. współuŜytkownik wieczysty � 7. posiadacz � 8. współposiadacz 
6. Miejsce/a (adres/y) połoŜenia przedmiotów opodatkowania oraz numer/y działek   
                                    
 
 
 
 
                                    
 
7. Numer/y księgi wieczystej lub zbioru/ów dokumentów 
 
  
 
8. Nazwa pełna*/nazwisko, pierwsze imię, data urodzenia  
 
 
9. Nazwa skrócona*/imię ojca, imię 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. Miejscowość 18. Kod pocztowy 
 

19. Poczta 
 
 

C. OBOWIĄZEK ZŁO śENIA DEKLARACJI  
     Podatnik ma obowiązek złoŜenia wraz z korektą deklaracji pisemnego uzasadnienia przyczyny korekty – art. 81 ustawy Ordynacja  
     podatkowa 
20. Okoliczności powodujące obowiązek złoŜenia deklaracji (zaznaczyć właściwą pozycję) 
 
 1. deklaracja roczna                                          2. korekta deklaracji rocznej 
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D.1  DANE  DOTYCZĄCE  PRZEDMIOTÓW  OPODATKOWANIA  (BEZ ZWOLNIE Ń USTAWOWYCH)  

Klasy uŜytków 
wynikające  
z ewidencji gruntów 
i budynków 

Powierzchnia gruntów w hektarach fizycznych 
Przelicznik 
dla danego 
okręgu 
podatkowego 
 

Liczba hektarów 
przeliczeniowych 
 

Stawka 
z 1 ha 
przelicz. 
lub fizycznego 
w zł, gr 

Wymiar podatku 
rolnego 
w zł, gr 

Nie podlegające 
przeliczeniu na hektary 
przeliczeniowe (do 1 ha 
fizycznego) 

Podlegające 
przeliczeniu na hektary 
przeliczeniowe 
(powyŜej 1 ha 
fizycznego) 

1 2 3 4 5 6 7 

Grunty orne   x    

I   1,65    

II   1,50    

IIIa   1,40    

IIIb   1,15    

IVa   0,90    

IVb   0,65    

Sady na gruntach ornych   x    

I    1,65    

II 
 

  1,50    

IIIa 
 

  1,40    

IIIb 
 

  1,15    

IVa 
 

  0,90    

IVb 
          

  0,65    

Łąki i pastwiska   x    

I    1,45    

II   1,25    

III   1,05    

IV   0,60    

Sady na łąkach i 
pastwiskach 

  x    

I   1,45    

II   1,25    

III   1,05    

IV   0,60    

Grunty orne zabudowane   x    

I   1,65    

II   1,50    

IIIa   1,40    

IIIb   1,15    

IVa   0,90    

IVb   0,65    

 
Łąki, pastwiska 
zabudowane 

  x    

I 
 

  1,45    

II 
 

  1,25    

III 
 

  1,05    

IV 
 

  0,60    
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Grunty pod stawami   x    

a)zarybione łososiem, trocią, 
głowacicą, palia i pstrągiem 

  1,00    

b)zarybione innymi gatunkami 
ryb niŜ w poz.a) 

  0,20    

c)grunty pod stawami 
niezarybionymi 

      

D.2 Dane dotyczące przedmiotów podlegających zwolnieniu na podstawie art. 12 ust.1 pkt 1 ustawy o podatku rolnym 

Grunty orne   x    

V   0,25  x x 

VI    0,10  x x 

VIz   x  x x 

Sady    x  x  

V   0,25  x x 

VI   0,10  x x 

VIz   x  x x 

Łąki  i pastwiska   x  x x 

V   0,15  x x 

VI   0,10  x x 

VIz   x  x x 

Grunty orne 
zabudowane 

  x  x x 

V   0,25  x x 

VI   0,10  x x 

VIz   x  x x 

Łąki, pastwiska  
zabudowane 

  x  x x 

V   0,15  x x 

VI   0,10  x x 

VIZ   x  x x 

Grunty zadrzewione  
i  zakrzaczone na: 

    x x 

- gruntach ornych   x 
 

 x x 

I   x  x x 

II   x  x x 

IIIa   x  x x 

IIIb   x  x x 

IVa   x  x x 

IVb   x  x x 

V   x   x 

VI   x  x x 

VIz   x  x x 

- na łąkach, pastwiskach   x   x 

I   x  x x 

II   x   x 

III   x  x x 

IV   x  x x 
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V   x  x x 

VI   x  x x 

VIz   x  x x 

VIz   x  x x 

GRUNTY NIESKLASYFIKOWANE W EWIDENCJI GRUNTÓW I BUDY NKÓW  
  
ROWY   x    

NIEUśYTKI   x    

Razem:   x    

E. INFORMACJA  O  PRZEDMIOTACH  ZWOLNIONYCH OD PODATKU RO LNEGO (oprócz zwolnień ustawowych) 
      (podać rodzaj, klasę i powierzchnię gruntów zwolnionych oraz przepis prawa, z jakiego tytułu występuje zwolnienie) 
 
 
 
 
 

F.  ULGI W  PODATKU  ROLNYM  OD GRUNTÓW  
1. z tytułu nabycia lub przejęcia w trwałe zagospodarowanie gruntów  

2. inwestycyjne  

3. inne  

        Razem  

G.  ŁĄCZNA  KWOTA  PODATKU 
Kwota podatku w pełnych złotych 
RóŜnica kwot z D-F*** 

 

 
H. OŚWIADCZENIE I  PODPIS  SKŁADAJ ĄCEGO/OSOBY  REPREZENTUJĄCEJ  SKŁADAJĄCEGO   
     Oświadczam, Ŝe znane mi są przepisy ustawy z dnia 10 września 1999 r. Kodeks karny skarbowy (Dz.U.z 2013 r. poz. 186) 
     o odpowiedzialności za podanie nieprawdy lub zatajenie prawdy, albo niedopełnienie obowiązku zawiadomienia o zmianie objętych  
     nimi danych niezgodnych z  rzeczywistością. 
21. Imię i nazwisko osoby odpowiedzialnej za sporządzenie  
     deklaracji   
 
 

22. Numer telefonu kontaktowego do osoby z poz.21 
 
 

23. Data wypełnienia (dzień-miesiąc-rok) 
 
 

24. Podpis i pieczęć osoby uprawnionej do złoŜenia deklaracji /osoby  
      reprezentującej składającego  
 
 
 

I.  ADNOTACJE  ORGANU  PODATKOWEGO 
25. Uwagi organu podatkowego 
 
....................................................................................................................................................................................................................................................... 
 
....................................................................................................................................................................................................................................................... 
 
26. Data 
 
 
 

27. Podpis przyjmującego formularz 
 
 

 
*** Zgodnie z art. 63 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku – Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2012 r. poz.749 ze zm.) podstawy 
opodatkowania, kwoty podatków, odsetki za zwłokę, opłaty prolongacyjne, oprocentowanie nadpłat oraz wynagrodzenia przysługujące 
płatnikom zaokrągla się do pełnych złotych, w ten sposób, Ŝe końcówki kwot wynoszące mniej niŜ 50 groszy pomija się, a końcówki kwot 
wynoszące 50 i więcej groszy podwyŜsza się do pełnych złotych. 
 
Na podstawie art. 3a ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz.U. z 2012 r. poz.1015 ze zm.) 
niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego. 
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1.Numer Identyfikacji Podatkowej składającego deklarację 

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

 
                                                                                                                                     Załącznik Nr 4 

                                                                                                                                                        do uchwały Rady Miejskiej  
                                                                                                                                                   w Drawsku Pomorskim 

                                                                                                                                        Nr XL/368/2013 
                                                                                                                                                               z dnia z 29 października 2013r. 

 
 

DEKLARACJA  NA  PODATEK  LE ŚNY 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Podstawa prawna:       Ustawa z dnia 30 października 2002  r. o podatku leśnym (Dz.U. z 2013 r. poz. 465). 
 
Składający:                  Formularz przeznaczony dla osób fizycznych będących współwłaścicielami lub współposiadaczami z osobami prawnymi bądź innymi  
                                     jednostkami, osób prawnych, jednostek organizacyjnych oraz spółek nie mających osobowości prawnej będących właścicielami  
                                     gruntów, posiadaczami samoistnymi gruntów, uŜytkownikami wieczystymi gruntów, posiadaczami gruntów lub ich części,  
                                     stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego. 
Termin składania:        do 15 stycznia kaŜdego roku podatkowego lub w terminie 14 dni od zaistnienia okoliczności mających wpływ na powstanie bądź  
                                     wygaśnięcie obowiązku podatkowego.  
Miejsce składania:       Burmistrz właściwy ze względu na miejsce połoŜenia gruntów. 

A.  MIEJSCE SKŁADANIA DEKLARACJI 
       3. Burmistrz Drawska Pomorskiego 
           ul. Gen.Władysława Sikorskiego 41 
           78-500 Drawsko Pomorskie 
B.  DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJ Ę  (niepotrzebne skreślić) 

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

B.1 DANE  IDENTYFIKACYJNE 
4. Rodzaj składającego deklarację (zaznaczyć właściwą pozycję) 
    �  1. osoba fizyczna                                             �  2.  osoba prawna                        �  3. jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej 
 
    �  4. spółka nie mająca osobowości prawnej 
5. Rodzaj własności, posiadania (zaznaczyć właściwą pozycję) 
 
� 1. właściciel � 2. współwłaściciel � 3. posiadacz samoistny � 4. współposiadacz samoistny 
� 5. uŜytkownik wieczysty � 6. współuŜytkownik wieczysty � 7. posiadacz � 8. współposiadacz 
6. Miejsce/a (adres/y) połoŜenia przedmiotów opodatkowania oraz numer/y działek 
 
 
7. Numer/y księgi wieczystej lub zbioru/ów dokumentów 
 
 
8. Nazwa pełna*/nazwisko, pierwsze imię, data urodzenia** 
 
 
9. Nazwa skrócona*/imię ojca, imię 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. Miejscowość 18. Kod pocztowy 19. Poczta 
 
 

C.  OBOWIĄZEK  ZŁO śENIA  DEKLARACJI  
      Podatnik ma obowiązek złoŜenia wraz z korektą deklaracji pisemnego uzasadnienia przyczyny korekty – art. 81 ustawy Ordynacja 
       podatkowa. 
20. Okoliczności powodujące obowiązek złoŜenia deklaracji  (zaznaczyć właściwą pozycję) 
 
� 1. deklaracja roczna                                         � 2. korekta deklaracji rocznej 

2.  Rok 
 
.................................. 
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D.  DANE  DOTYCZĄCE  PRZEDMIOTÓW  OPODATKOWANIA  (z wyjątkiem zwolnionych) 

D.1  Z WYJĄTKIEM  ZWOLNIONYCH 
Wyszczególnienie Powierzchnia  

w hektarach fizycznych 
Stawka Kwota podatku*** 

1. Lasy ochronne 
 

   

2. Lasy wchodzące w skład rezerwatów przyrody i parków   
narodowych 

   

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

   

               Razem 
 

   

E.INFORMACJA  O  ZWOLNIENIACH  OD  PODATKU  LE ŚNEGO 
(podać powierzchnię zwolnionego lasu oraz przepis prawa z jakiego tytułu występuje zwolnienie) 
 

1. Lasy z drzewostanem w wieku do 40 lat, podać rok posadzenia (samosiewu) 
 
................................................................................................................................. 

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

2. Lasy wpisane indywidualnie do rejestru zabytków 
 

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

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

3. UŜytki ekologiczne 
 

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

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

4. Inne zwolnienia od podatku leśnego 
 

a) ............................................................................................................................. 
 

b) ............................................................................................................................ 
 

c) ............................................................................................................................ 

F.  OŚWIADCZENIE  I  PODPIS  SKŁADAJ ĄCEGO/OSOBY  REPREZENTUJĄCEJ  SKŁADAJĄCEGO 
      Oświadczam, Ŝe znane mi są przepisy ustawy z dnia 10 września 1999 r. Kodeks karny skarbowy (Dz.U.z 2013 r. poz. 186) 
      o odpowiedzialności za podanie nieprawdy lub zatajenie prawdy, albo niedopełnienie obowiązku zawiadomienia o zmianie  
      objętych nimi danych niezgodnych z rzeczywistością. 

 
21.  Imię i nazwisko osoby odpowiedzialnej za sporządzenie  
       deklaracji 
 
 
 

22. Numer telefonu kontaktowego do osoby z poz.21 
 
 

23. Data wypełnienia (dzień-miesiąc-rok) 24. Podpis i pieczęć osoby uprawnionej do złoŜenia deklaracji /osoby   
      reprezentującej podatnika 
 
 
 

G.  ADNOTACJE  ORGANU  PODATKOWEGO 
25. Uwagi organu podatkowego 
 
............................................................................................................................................................................................................................................................. 
 
............................................................................................................................................................................................................................................................. 
 
26. Data 27. Podpis przyjmującego formularz 

 
 

***Zgodnie z art.63 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2012 r. poz.749 ze zm.), podstawy 
opodatkowania, kwoty podatków, odsetki za zwłokę, opłaty prolongacyjne, oprocentowanie nadpłat oraz wynagrodzenia przysługujące 
płatnikom zaokrągla się do pełnych złotych, w ten sposób, Ŝe końcówki kwot wynoszące mniej niŜ 50 groszy pomija się, a końcówki kwot 
wynoszące 50 i więcej groszy podwyŜsza się do pełnych złotych. 
 
Na podstawie art. 3a ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz.U. z 2012 r.  
poz. 1015 ze zm.) niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego.    
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