UCHWAŁA Nr XVIII/203/2011
Rady Miasta Ostrowca ĝwiĊtokrzyskiego
z dnia 28 grudnia 2011 r.

zmieniająca uchwałĊ w sprawie okreĞlenia wzorów formularzy informacji i deklaracji
podatkowych
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust.1, art.41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz.
220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz.
717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441; z
2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz.
1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z
2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 106, poz. 675, Nr 40, poz. 230; z 2011 r. Nr 21,poz. 113,
Nr 117, poz. 679 Nr 134, poz. 777 i Nr 217 poz. 1281) w związku z art. 6a ust. 11 ustawy z dnia 15
listopada 1984 r. o podatku rolnym (tekst jednolity: 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), art. 6 ust. 13
ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych1 (tekst jednolity: 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. 1076 i Nr 232,poz.1378) i art. 6 ust. 9 ustawy z dnia 30 paĨdziernika 2002
r. o podatku leĞnym (Dz. U. Nr 200, poz. 1682, Nr 216, poz. 1826; z 2005 r. Nr 143, poz. 1199, Nr
164, poz. 1365, Nr 179, poz. 1484; z 2006 r. Nr 245, poz. 1775, Nr 249, poz. 1825; z 2008 r. Nr 116,
poz. 730; z 2009 r. Nr 56, poz. 458; z 2010 r. Nr 96, poz. 620, Nr 226, poz. 1475) Rada Miasta
uchwala co nastĊpuje:

§ 1.W uchwale nr XVII/185/2011 Rady Miasta Ostrowca ĝwiĊtokrzyskiego z dnia 30 listopada
2011r w sprawie okreĞlenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych załącznik nr 2 –
wzór deklaracji na podatek od nieruchomoĞci (DN-1) otrzymuje brzmienie okreĞlone w załączniku do
niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza siĊ Prezydentowi Miasta Ostrowca ĝwiĊtokrzyskiego.
§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku UrzĊdowym Województwa ĝwiĊtokrzyskiego oraz
zostaje podana do wiadomoĞci publicznej poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeĔ UrzĊdu Miasta i
opublikowanie w prasie lokalnej.
§ 4. Uchwała wchodzi w Īycie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku UrzĊdowym
Województwa ĝwiĊtokrzyskiego, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2012r.

Przewodniczący Rady Miasta
mgr Janusz Wojciech Kotasiak

1

Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdroĪenia nastĊpujących dyrektyw Wspólnot Europejskich:
1) dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992 r. w sprawie ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów transportu
kombinowanego towarów miĊdzy paĔstwami członkowskimi (Dz.Urz. WE L 368 z 17.12.1992),
2) dyrektywy 1999/62/WE z dnia 17 czerwca 1999 r. w sprawie pobierania opłat za uĪytkowania niektórych typów infrastruktury
przez pojazdy ciĊĪarowe (Dz.Urz. WE L 187 z 20.07.1999).
Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej, zamieszczone w niniejszej ustawie – z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą
Polską członkostwa w Unii Europejskiej – dotyczą ogłoszenia tych aktów w Dzienniku UrzĊdowym Unii Europejskiej – wydanie specjalne.
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1. Identyfikator podatkowy***

2. Nr dokumentu

Załącznik do uchwały Nr XVIII/203/2011
Rady Miasta Ostrowca ĝwiĊtokrzyskiego
z dnia 28 grudnia 2011 r.

DN-1

DEKLARACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOĝCI
3. Rok

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jedn. Dz.U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 ze zm.).

Składający:

Formularz przeznaczony dla osób prawnych, jednostek organizacyjnych oraz spółek niemających osobowoĞci prawnej bĊdących właĞcicielami
nieruchomoĞci lub obiektów budowlanych, posiadaczami samoistnymi nieruchomoĞci lub obiektów budowlanych, uĪytkownikami wieczystymi
gruntów, posiadaczami nieruchomoĞci lub ich czĊĞci albo obiektów budowlanych lub ich czĊĞci, stanowiących własnoĞü Skarbu PaĔstwa lub
jednostki samorządu terytorialnego oraz dla osób fizycznych bĊdących współwłaĞcicielami lub współposiadaczami z osobami prawnymi, bądĨ z
innymi jednostkami organizacyjnymi nieposiadającymi osobowoĞci prawnej lub ze spółkami nieposiadającymi osobowoĞci prawnej, z wyjątkiem
osób fizycznych tworzących wspólnotĊ mieszkaniową.

Termin składania:

Do dnia 31 stycznia kaĪdego roku podatkowego lub w terminie 14 dni od zaistnienia okolicznoĞci mających wpływ na powstanie (wygaĞniĊcie)
obowiązku podatkowego, lub wysokoĞü opodatkowania.

Miejsce składania:

Organ podatkowy właĞciwy ze wzglĊdu na miejsce połoĪenia przedmiotów opodatkowania.

A. MIEJSCE SKŁADANIA DEKLARACJI
4. Nazwa i adres siedziby organu podatkowego

B. OBOWIĄZEK ZŁOĩENIA DEKLARACJI

Podatnik ma obowiązek złoĪenia wraz z korektą deklaracji pisemnego uzasadnienia przyczyny korekty - art. 81 ustawy Ordynacja podatkowa.
5. OkolicznoĞci powodujące obowiązek złoĪenia deklaracji (zaznaczyü właĞciwy kwadrat):

1. deklaracja roczna

 2. korekta deklaracji rocznej (miesiąc - rok)

C. PODMIOT ZOBOWIĄZANY DO ZŁOĩENIA DEKLARACJI
6. Rodzaj podmiotu (zaznaczyü właĞciwy kwadrat):

1. właĞciciel, uĪytkownik lub posiadacz

 2. współwłaĞciciel, współuĪytkownik lub współposiadacz

D. DANE PODATNIKA

* - dotyczy podatnika niebĊdącego osobą fizyczną

** - dotyczy podatnika bĊdącego osobą fizyczną

D.1. DANE IDENTYFIKACYJNE
7. Rodzaj podatnika (zaznaczyü właĞciwy kwadrat):



 2. osoba prawna

1. osoba fizyczna
8. Nazwa pełna * / Nazwisko **

 3. jednostka organizacyjna, w tym spółka, nieposiadająca osobowoĞci prawnej

9. Nazwa skrócona * / Pierwsze imiĊ, drugie imiĊ **

10. Identyfikator REGON

11. Numer PESEL **

Pola 12, 13, 14 wypełnia osoba fizyczna w przypadku, gdy numer PESEL nie został nadany.
13. ImiĊ ojca

12. Data urodzenia (dzieĔ - miesiąc - rok)

14. ImiĊ matki

D.2. ADRES SIEDZIBY * / ADRES ZAMIESZKANIA **
15. Kraj
18. Gmina

16. Województwo

17. Powiat

19. Ulica

22. MiejscowoĞü

20. Nr domu
23. Kod pocztowy

21. Nr lokalu

24. Poczta

D.3. ADRES DO KORESPONDENCJI (wpisaü, jeĞli jest inny niĪ adres zamieszkania)
25. Kraj
28. Gmina
32. MiejscowoĞü

26. Województwo

27. Powiat

29. Ulica

30. Nr domu
33. Kod pocztowy

31. Nr lokalu

34. Poczta

*** Art. 3. Ustawy o o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników (Dz.U.04.269.2681 ze zm.) 1.Identyfikatorem podatkowym jest:
1) numer PESEL – w przypadku podatników bĊdących osobami fizycznymi objĊtymi rejestrem PESEL nieprowadzących działalnoĞci gospodarczej lub
niebĊdących zarejestrowanymi podatnikami podatku od towarów i usług;
2) NIP – w przypadku pozostałych podmiotów podlegających obowiązkowi ewidencyjnemu, o którym mowa w art. 2.
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E. DANE DOTYCZĄCE PRZEDMIOTÓW OPODATKOWANIA NIEPODLEGAJĄCYCH ZWOLNIENIU
E.1. POWIERZCHNIA GRUNTÓW
Podstawa opodatkowania
w m2 (ha)
1. Związanych z prowadzeniem działalnoĞci
gospodarczej, bez wzglĊdu na sposób
zakwalifikowania w ewidencji gruntów i
budynków.

35.

Stawka podatku

38.

3. Pozostałe grunty, w tym zajĊte na
prowadzenie odpłatnej statutowej działalnoĞci
poĪytku publicznego przez organizacje
poĪytku publicznego

41.

gr

36.

,

gr

,

39.

,

zł,
37.

m2
2. Pod jeziorami, zajĊte na zbiorniki wodne
retencyjne lub elektrowni wodnych 1)

Kwota podatku
zł,

40.

,

ha

,

42.

43.

m2

,

,

E.2. POWIERZCHNIA BUDYNKÓW LUB ICH CZĉĝCI
Stawka podatku
zł,

Podstawa opodatkowania
w m2
1. Budynki mieszkalne - ogółem

44.

45.
m2

w tym
kondygnacji
o wysokoĞci:

- od 1,40 do 2,20 m
(zaliczyü 50% powierzchni)

47.

- powyĪej 2,20 m

48.

zł,

,

m2

49.

50.

51.

,

m2

- w zakresie gier hazardowych

- innej wyĪej nie

wymienionej...........................................................
...............................................................
- od 1,40 do 2,20 m
(zaliczyü 50% powierzchni)
w tym
kondygnacji - powyĪej 2,20 m
o wysokoĞci:

,

,

m2

,

52.
m2
53.
m2

3. ZajĊte na prowadzenie działalnoĞci gospodarczej
w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem
siewnym - ogółem
- od 1,40 do 2,20 m
(zaliczyü 50% powierzchni)
w tym
kondygnacji - powyĪej 2,20 m
o wysokoĞci:

54.

4. związane z udzielaniem ĞwiadczeĔ
zdrowotnych w rozumieniu przepisów o
działalnoĞci leczniczej, zajĊte przez podmioty
udzielające tych ĞwiadczeĔ - ogółem

59.

55.
m2

56.

,

,

57.
m2
58.
m2
60.
m2

- od 1,40 do 2,20 m
(zaliczyü 50% powierzchni)

62.

- powyĪej 2,20 m

63.

61.

,

,

m2
m2

5. Pozostałe, w tym zajĊtych na prowadzenie
odpłatnej statutowej działalnoĞci poĪytku
publicznego przez organizacje poĪytku
publicznego.

64.

- komórki i inne pomieszczenia gospodarcze
związane z
mieszkaniami................................................

65.

m2

66.

,

,

,
,

,
,

- garaĪe.......................................................
m2

- pozostałe..................................................

m2

w tym
kondygnacji
o wysokoĞci:
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gr

46.

m2

2. Związanych z prowadzeniem działalnoĞci
gospodarczej oraz od budynków
mieszkalnych lub ich czĊĞci zajĊtych na
prowadzenie działalnoĞci gospodarczej –
ogólem:

w tym
kondygnacji
o wysokoĞci:

Kwota podatku
gr

- od 1,40 do 2,20 m
(zaliczyü 50% powierzchni)

67.

- powyĪej 2,20 m

68.

m2
m2
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1) NaleĪy podaü z dokładnoĞcią do czterech miejsc po przecinku.
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E.3. WARTOĝû BUDOWLI LUB ICH CZĉĝCI ZWIĄZANYCH Z PROWADZENIEM DZIAŁALNOĝCI
GOSPODARCZEJ
1. Budowle

Podstawa
opodatkowania w zł*
69.

Stawka podatku

zł

Kwota podatku
zł,

70.

zł

gr

71.

,

%

,

F. ŁĄCZNA KWOTA PODATKU
Kwota podatku (w pełnych złotych*) ***)

72.
zł

G. INFORMACJA O ZAŁĄCZNIKACH (do niniejszej deklaracji dołączono)
73. Liczba załączników ZN-1/A

74. Załącznik ZN-1/B składany (zaznaczyü właĞciwy kwadrat):

 tak

 nie

H. OĝWIADCZENIE I PODPIS PODATNIKA / OSOBY REPREZENTUJĄCEJ PODATNIKA
OĞwiadczam, Īe są mi znane przepisy Kodeksu karnego skarbowego o odpowiedzialnoĞci za podanie danych niezgodnych z rzeczywistoĞcią.
75. ImiĊ

76. Nazwisko

77. Data wypełnienia deklaracji (dzieĔ - miesiąc - rok)

78. Podpis (pieczĊü) podatnika / osoby reprezentującej podatnika 2)

I. ADNOTACJE ORGANU PODATKOWEGO
79. Uwagi organu podatkowego

80. Data (dzieĔ - miesiąc - rok)

81. Podpis przyjmującego formularz

***) Pouczenie
Niniejsza deklaracja stanowi podstawĊ do wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia
17 czerwca 1966 r. o postĊpowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz.U. z 2002 r. Nr 110, poz.968 z póĨn. zm.).

*Zgodnie z art. 63 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz.U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), podstawy
opodatkowania, kwoty podatków, odsetki za zwłokĊ, opłaty prolongacyjne, oprocentowanie nadpłat oraz wynagrodzenia przysługujące płatnikom
zaokrągla siĊ do pełnych złotych, w ten sposób, Īe koĔcówki kwot wynoszące mniej niĪ 50 groszy pomija siĊ, a koĔcówki kwot wynoszące 50 i
wiĊcej groszy podwyĪsza siĊ do pełnych złotych.
2) Niepotrzebne skreĞliü.

Przewodniczący Rady Miasta
mgr Janusz Wojciech Kotasiak
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