
UCHWAŁA NR XVII/89/2016
RADY GMINY OSIEK

z dnia 3 listopada 2016 r.

w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.  U. z 2016 r., poz. 
446 ze zm.), art. 6 ust. 13 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych1) (Dz. U. z 2016 r., 
poz. 716 ze zm.), art. 6a ust. 11 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 617 ze 
zm.) i art. 6 ust. 9 ustawy z dnia 30  października 2002 r. o podatku leśnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 374 ze zm.) 
Rada Gminy Osiek uchwala co następuje:

§ 1. Określa się wzór Informacji w sprawie podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości INRL – 1 (stanowiący 
załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały).

§ 2. Określa się wzór Deklaracji w sprawie podatku od nieruchomości (DN – 1) stanowiący załącznik Nr 2 do 
niniejszej uchwały.

§ 3. Określa się wzór Deklaracji w sprawie podatku rolnego (DR – 1) stanowiący załącznik Nr 3 do  niniejszej 
uchwały.

§ 4. Określa się wzór Deklaracji w sprawie podatku leśnego (DL – 1) stanowiący załącznik Nr  4 do  niniejszej 
uchwały.

§ 5. Traci moc uchwała Nr XVI/93/2012 Rady Gminy Osiek z dnia 30 października 2012 r. w sprawie 
określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych wraz z załącznikami.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Osiek.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia z mocą obowiązującą od dnia 1  stycznia 
2017 roku.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Andrzej Firyn

1) Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących 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 między państwami członkowskimi (Dz.Urz. WE L 368 z 17.12.1992 r.), 2) dyrektywy 
1999/62/WE z dnia 17 czerwca 1999 r. w sprawie pobierania opłat za użytkowanie niektórych typów infrastruktury przez 
pojazdy ciężarowe (Dz.Urz. WE L 187 z 20.07.1999 r.). Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej, 
zamieszczone w niniejszej ustawie – z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej – 
dotyczącą ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej – wydanie specjalne.
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Załącznik Nr 1 
do Uchwały Rady Gminy Osiek Nr XVII/89/2016 

z dnia 03.11.2016 r. 
 

INRL – 1 INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU ROLNEGO, LEŚNEGO I OD NIERUCHOMOŚCI 

 
Podstawa prawna:  
 
 
Składający:             
 
 
 
Termin składania:   
 
Miejsce składania 

Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2016 r., poz. 716 ze zm.),  
Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 617 ze zm.), Ustawa z dnia 30 października 
2002 r. o podatku leśnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 374 ze zm.) 
Formularz przeznaczony dla osób fizycznych będących właścicielami nieruchomości lub obiektów budowlanych,  
posiadaczami samoistnymi nieruchomości lub obiektów budowlanych, użytkownikami wieczystymi gruntów, 
posiadaczami nieruchomości lub ich części albo obiektów budowlanych lub ich części, stanowiących własność Skarbu  
Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego 
W terminie 14 dni od zaistnienia okoliczności  mających wpływ na powstanie, bądź wygaśnięcie obowiązku podatkowego. 
Wójt Gminy właściwy ze względu na miejsce położenia przedmiotu opodatkowania  

A. MIEJSCE SKŁADANIA INFORMACJI  

 Nazwa i adres siedziby organu podatkowego 

Wójt Gminy Osiek   

ul. Kwiatowa 30, 83-221 Osiek 

B. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA INFORMACJI  

  Okoliczności powodujące obowiązek złożenia informacji: 

        1. informacja składana po raz pierwszy                             2. korekta informacji  

       data nabycia…………………………………..                        data zaistnienia zmiany………………………………………….     

 
Przyczyna:  
……………………………………………………………….………………….…………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

C. PODMIOT ZOBOWIĄZANY DO ZŁOŻENIA INFORMACJI 

 C.1. TYTUŁ PRAWNY 

 Właściciel  

 Współwłaściciel 

  

 Posiadacz zależny      

 Posiadacz samoistny    

 Użytkownik wieczysty 

  Inny ……………………………….  

C.2. DANE IDENTYFIKACYJNE 

 

 

C.3. DANE IDENTYFIKACYJNE 

 Nazwisko, pierwsze imię, drugie imię 

 

 

Nazwisko, pierwsze imię, drugie imię 

 

Imię ojca, matki Imię ojca, matki 

NIP NIP 

PESEL 

 

PESEL 

 Data urodzenia Data urodzenia 

REGON REGON 

Telefon kontaktowy 

 

 

Telefon kontaktowy 

E-mail E-mail 

C.4. DANE ADRESOWE  C.5. DANE ADRESOWE  

 Adres zamieszkania  Adres zamieszkania 

  

 Adres do korespondencji  
(należy wypełnić, gdy adres jest inny niż zamieszkania) 

 

 

 

 

Adres do korespondencji  
(należy wypełnić, gdy adres jest inny niż zamieszkania) 
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D. DANE O NIERUCHOMOŚCI 

  Miejsce położenia nieruchomości, identyfikator działki, budynku, lokalu (numer ewidencyjny) 

 

E. DANE DOTYCZĄCE PRZEDMIOTÓW OPODATKOWANIA PODATKIEM OD NIERUCHOMOŚCI 

 E.1. POWIERZCHNIA GRUNTÓW 

1. Grunty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób 

zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków 
 

m
2
 

 2. Jeziora, zbiorniki wodne retencyjne lub elektrownie wodne 
 

ha 

3 Drogi  
 

m
2
 

4. Pozostałe grunty   
m

2
 

5. Grunty niezabudowane objęte obszarem rewitalizacji 
m

2
 

E.2. POWIERZCHNIA UŻYTKOWA BUDYNKÓW LUB ICH CZĘŚCI (*) 

1. Budynki mieszkalne 
 

m
2
 

2. Budynki letniskowe  
 

m
2
 

3. Budynki związane z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz część budynków 

mieszkalnych zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej 
 

m
2
 

4. Budynki zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu 

kwalifikowanym materiałem siewnym 
 

m
2
 

5. Budynki związane z prowadzeniem działalności gospodarczej w zakresie udzielania 

świadczeń zdrowotnych, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń 
 

m
2
 

6. Budynki pozostałe 

 
 

□ garaż 

□ budynek gospodarczy 

□ inne ……………………… 

□ …………………………… 

 

..…………………….. m
2 

……………………… m
2
  

 ………………………..m
2  

………………………..m
2
 

E.3. BUDOWLE ZWIĄZANE Z PROWADZENIEM DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ 

1. Budowle (wartość, o której mowa w przepisach o podatkach dochodowych ) 
 

zł 

F. DANE DOTYCZĄCE ZWOLNIEŃ PODATKOWYCH  

 1.  Budynki gospodarcze lub ich części położone na gruntach gospodarstw rolnych, 
służące wyłącznie działalności rolniczej 

 

m
2 

  
2. Nieużytki 

 
m

2
 

 
3. Grunty zajęte pod drogi, wchodzące w skład gospodarstw rolnych 

 
m

2
 

 
4. Inne (podać rodzaj, powierzchnię oraz przepis prawa) 

 
 
 

 

 

 
*Do powierzchni użytkowej budynku lub jego części należy zaliczyć powierzchnię mierzoną po wewnętrznej długości ścian 
na wszystkich kondygnacjach, z wyjątkiem powierzchni klatek schodowych oraz szybów dźwigowych. Za kondygnację uważa się 
również garaże podziemne, piwnice, sutereny, i poddasza użytkowe  
Powierzchnię pomieszczeń o wysokości w świetle od 1,40 m do 2,20 m zalicza się do powierzchni użytkowej w 50%, a jeżeli 
wysokość jest mniejsza niż 1,40 m, powierzchnię tę pomija się. 
BUDYNEK – obiekt budowlany w rozumieniu przepisów prawa budowlanego, który jest trwale związany z gruntem, wydzielony 
z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach 
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G. DANE DOTYCZĄCE PRZEDMIOTÓW OPODATKOWANIA PODATKIEM ROLNYM 
(Grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne lub jako grunty zadrzewione i zakrzewione 
na użytkach rolnych, z wyjątkiem zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza) 

KLASY 
UŻYTKÓW 

POWIERZCHNIA GRUNTÓW W HEKTARACH FIZYCZNYCH 

GRUNTY 
ORNE 

SADY ŁĄKI i PASTWISKA 
GRUNTY ROLNE 
ZABUDOWANE 

GRUNTY ZADRZEWIONE 
I ZAKRZEWIONE 

ROWY RAZEM 

I       ha 

II       ha 

IIIa       ha 

III       ha 

IIIb       ha 

IVa       ha 

IV       ha 

IVb       ha 

V       ha 

VI       ha 

Grunty pod stawami zarybionymi ha 

Grunty pod stawami niezarybionymi ha 

 RAZEM POWIERZCHNIA UŻYTKÓW ROLNYCH ha 

 G.I.  INNE ZWOLNIENIA I ULGI PODATKOWE (wymienić jakie oraz wskazać przepis prawa) 

  

  

  
 

H. DANE DOTYCZĄCE PRZEDMIOTÓW OPODATKOWANIA PODATKIEM LEŚNYM 
(Powierzchnia lasu, wynikająca z ewidencji gruntów i budynków, z wyjątkiem lasów zajętych na wykonywanie innej 
działalności gospodarczej niż działalność leśna) 

 1. Lasy z drzewostanem w wieku do 40 lat ha 

 2. Lasy wpisane indywidualnie do rejestru zabytków ha 

 
 

3. Użytki ekologiczne ha 

 4. Lasy wchodzące w skład rezerwatów przyrody i parków narodowych ha 

 5. Pozostałe ha 

 RAZEM POWIERZCHNIA LASÓW ha 

 H.I.  INNE ZWOLNIENIA I ULGI PODATKOWE (wymienić jakie oraz wskazać przepis prawa) 

  

  

  
 

I. PODPIS PODATNIKA / OSOBY REPREZENTUJĄCEJ PODATNIKA 
 
 Data wypełnienia (dzień – miesiąc – rok) Data wypełnienia (dzień – miesiąc – rok) 

 Podpis składającego / osoby reprezentującej  

 

Podpis składającego / osoby reprezentującej  
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DN – 1 DEKLARACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI 
 
na     …………………….  rok. 

Podstawa prawna:  
 
Składający:             
 
 
 
 
 
 
Termin składania:   
 
Miejsce składania 

Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2016 r., poz. 716 ze zm.) 
Formularz przeznaczony dla osób prawnych, jednostek organizacyjnych i spółek niemających osobowości 
prawnej będących właścicielami nieruchomości lub obiektów budowlanych, użytkownikami gruntów, 
posiadaczami nieruchomości lub ich części albo obiektów budowlanych lub ich części, stanowiących 
własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego oraz dla osób fizycznych będących 
współwłaścicielami lub współposiadaczami z osobami prawnymi, bądź z innymi jednostkami 
organizacyjnymi nieposiadającymi osobowości prawnej lub ze spółkami nieposiadającymi osobowości 
prawnej, z wyjątkiem osób tworzących wspólnotę mieszkaniową. 
Do 31 stycznia każdego roku podatkowego lub w terminie 14 dni od zaistnienia okoliczności mających 
wpływ na powstanie, bądź wygaśnięcie obowiązku podatkowego. 
Wójt Gminy właściwy ze względu na miejsce położenia przedmiotu opodatkowania  

A. MIEJSCE SKŁADANIA INFORMACJI  

 Nazwa i adres siedziby organu podatkowego 

Wójt Gminy Osiek  ul. Kwiatowa 30, 83-221 Osiek 

tel. 582 12 82, 582 12 81 

B. PODMIOT ZOBOWIĄZANY DO ZŁOŻENIA DEKLARACJI 

  Rodzaj podmiotu  (zaznaczyć właściwą kratkę)  

   1. osoba fizyczna      2. osoba prawna     3. jednostka organizacyjna        4. spółka nieposiadająca osobowości prawnej     

 

 Tytuł prawny (zaznaczyć właściwą kratkę)  

   1. Właściciel      

   2. Współwłaściciel      

   3. Posiadacz samoistny   

   4. Posiadacz zależny 

   5. Użytkownik wieczysty 

   6. Inny ……………………………… 

C. DANE PODATNIKA SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ 

C.1. DANE IDENTYFIKACYJNE 
  Nazwa pełna / nazwisko, imię, data urodzenia 

 

 

 

Nazwa skrócona / imię ojca, imię matki 

 NIP 

 

 

REGON/PESEL 

C.2.  ADRES SIEDZIBY / ZAMIESZKANIA  

 Kraj 

 

 

 

 

Województwo 

 

Powiat 

 

 Gmina Ulica Nr domu/ lokalu 

 Miejscowość  Kod pocztowy Poczta 

D. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA INFORMACJI  

  Okoliczności powodujące obowiązek złożenia informacji: 

        1. deklaracja roczna                             2. korekta deklaracji rocznej  
                                                                       data zaistnienia zmiany……………………………….. 

E. DANE O NIERUCHOMOŚCI 

 
 
 

Miejsce położenia nieruchomości, identyfikator działki, budynku, lokalu 
 
 
 
 
 

 
Załącznik Nr 2 

Do Uchwały Rady Gminy Osiek Nr XVII/89/2016 
z dnia 03.11.2016 r.  
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F. DANE DOTYCZĄCE PRZEDMIOTÓW OPODATKOWANIA PODATKIEM OD NIERUCHOMOŚCI 

                                  Wyszczególnienie 
Podstawa 

opodatkowania 

Stawka 
podatku 
zł, gr. 

Kwota podatku 
zł, gr. 

F.1. POWIERZCHNIA GRUNTÓW  

 1. Grunty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez 

względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków 
 

m
2
 

  

 
2. Jeziora, zbiorniki wodne retencyjne lub elektrownie wodne 

 
ha 

  

 
3. Drogi  

 
m

2
 

  

 
4. Pozostałe grunty  

 
m

2
 

  

 
5. Grunty niezabudowane objęte obszarem rewitalizacji m

2
   

F.2. POWIERZCHNIA UŻYTKOWA BUDYNKÓW LUB ICH CZĘŚCI  

 1. Budynki mieszkalne 
 

m
2
 

 
 

 2. Budynki letniskowe  
 

m
2
 

 
 

 
3. Budynki związane z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz  

budynki mieszkalne lub ich części zajęte na prowadzenie działalności 
gospodarczej 

 
m

2
 

  

 
4. Budynki zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie 

obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym 
 

m
2
 

 
 

 
5. Budynki związane z prowadzeniem działalności gospodarczej w 

zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych, zajętych przez podmioty 
dzielające tych świadczeń  

 
m

2
 

  

 
6. Budynki pozostałe, w tym zajęte na prowadzenie odpłatnej statutowej 

działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego 
 

m
2
 

  

F.3. BUDOWLE   

 
1. Budowle  

 
zł 

  

G. ŁĄCZNA KWOTA PODATKU  

 Kwota podatku (do pełnych złotych)* 
 
…….…...………….…….… zł 

H. INFORMACJA O PRZEDMIOTACH I PODMIOTACH ZWOLNIONYCH 

(podać powierzchnię, bądź wartość budowli przedmiotów zwolnionych oraz przepis prawa, z jakiego tytułu występuje zwolnienie) 

 
 
 
 
 
 
I. PODPIS SKŁADAJĄCEGO / OSOBY REPREZENTUJĄCEJ SKŁADAJĄCEGO  

 Imię 

 

 

Nazwisko 

 Data wypełnienia (dzień – miesiąc - rok) 

 
 
 

Podpis (pieczęć) składającego / osoby reprezentującej 
składającego 

J. ADNOTACJE ORGANU PODATKOWEGO 

 Uwagi organu podatkowego 
 

 Identyfikator przyjmującego formularz 

 
Podpis przyjmującego formularz 
 

* Zgodnie z art. 63 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613 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, że końcówki wynoszące mniej niż 50 groszy pomija się,  
a końcówki kwot wynoszące 50 i więcej groszy podwyższa się do pełnych złotych. 

Pouczenie 
Niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 

17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2016 r., poz. 599 ze zm.). 
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DR – 1 DEKLARACJA W SPRAWIE PODATKU ROLNEGO 
 
na     …………………….  rok. 

Podstawa prawna:  
Składający:             
 
 
 
 
 
 
Termin składania:   
 
Miejsce składania 

Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym  (Dz. U. z 2016 r., poz. 617 ze zm.) 
Formularz przeznaczony dla osób prawnych, jednostek organizacyjnych, w tym spółek nieposiadających 
osobowości prawnej, jednostek organizacyjnych Agencji Nieruchomości Rolnych, a także jednostki 
organizacyjne Lasów Państwowych, będących właścicielami gruntów, posiadaczami samoistnymi gruntów, 
użytkownikami wieczystymi gruntów, posiadaczami gruntów, stanowiących własność Skarbu Państwa lub 
jednostki samorządu terytorialnego oraz dla osób fizycznych będących współwłaścicielami lub 
współposiadaczami z osobami prawnymi, bądź z innymi jednostkami organizacyjnymi nieposiadającymi 
osobowości prawnej lub ze spółkami nieposiadającymi osobowości prawnej 
Do 15 stycznia każdego roku podatkowego lub w terminie 14 dni od zaistnienia okoliczności mających 
wpływ na powstanie, bądź wygaśnięcie obowiązku podatkowego. 
Wójt Gminy właściwy ze względu na miejsce położenia przedmiotu opodatkowania  

A. MIEJSCE SKŁADANIA INFORMACJI  

 Nazwa i adres siedziby organu podatkowego 

Wójt Gminy Osiek  ul. Kwiatowa 30, 83-221 Osiek 

tel. 582 12 82, 582 12 81 

B. PODMIOT ZOBOWIĄZANY DO ZŁOŻENIA DEKLARACJI 

  Rodzaj podmiotu  (zaznaczyć właściwą kratkę)  

   1. osoba fizyczna      2. osoba prawna     3. jednostka organizacyjna        4. spółka nieposiadająca osobowości prawnej     

 Tytuł prawny (zaznaczyć właściwą kratkę)  

   1. Właściciel      

   2. Współwłaściciel      

   3. Posiadacz samoistny   

   4. Posiadacz zależny 

   5. Użytkownik wieczysty 

   6. Inny ……………………………… 

C. DANE PODATNIKA SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ 

C.1. DANE IDENTYFIKACYJNE 
  Nazwa pełna / nazwisko, imię, data urodzenia 

 

 

 

Nazwa skrócona / imię ojca, imię matki 

 NIP 

 

 

REGON/PESEL 

C.2.  ADRES SIEDZIBY / ZAMIESZKANIA  

 Kraj 

 

 

 

 

Województwo 

 

Powiat 

 

 Gmina Ulica Nr domu/ lokalu 

 Miejscowość  Kod pocztowy Poczta 

D. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA INFORMACJI  

  Okoliczności powodujące obowiązek złożenia informacji: 

        1. deklaracja roczna                             2. korekta deklaracji rocznej  
                                                                       data zaistnienia zmiany ………………………………. 

E. DANE O GRUNTACH 

 
 
 

Miejsce położenia użytków rolnych i identyfikatory działek. 
 
 
 
 

 
Załącznik Nr 3 

do Uchwały Rady Gminy Osiek Nr XVII/89/2016  
z dnia 03.11.2016 r. 
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F. DANE DOTYCZĄCE PRZEDMIOTÓW OPODATKOWANIA PODATKIEM ROLNYM  
(Grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne lub jako grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach 
rolnych, z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza) 

Oznaczenie użytków 
gruntowych i klas 
gleboznawczych 

Powierzchnia w 
hektarach fizycznych 

Powierzchnia w 
hektarach 

przeliczeniowych 
(I okręg podatkowy) 

Stawka z 1 ha 
(przeliczeniowego 

lub fizycznego) 

Kwota podatku  
w zł, gr 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     

9 

 

    

10     

11     

12     

13     

14     

RAZEM (*)    zł  

G. INFORMACJA O INNYCH ZWOLNIENIACH W PODATKU ROLNYM 

(podać powierzchnię oraz przepis prawa, z jakiego tytułu występuje zwolnienie) 

 

 
H. PODPIS PODATNIKA / OSOBY REPREZENTUJĄCEJ PODATNIKA 
   Imię Nazwisko 

 Data wypełnienia (dzień – miesiąc - rok) Podpis (pieczęć) składającego / osoby reprezentującej składającego 

I. ADNOTACJE ORGANU PODATKOWEGO 

 Uwagi organu podatkowego 
 

 
 Identyfikator przyjmującego formularz 

 
Podpis przyjmującego formularz 
 

* Zgodnie z art. 63 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613 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, że końcówki wynoszące mniej niż 50 groszy pomija się, 

a końcówki kwot wynoszące 50 i więcej groszy podwyższa się do pełnych złotych. 

Pouczenie 

Niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 

17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz.U. z 2016 r., poz. 599 ze zm.). 
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DL – 1 DEKLARACJA W SPRAWIE PODATKU LEŚNEGO 
 
na     …………………….  rok. 

Podstawa prawna:  
Składający:             
 
 
 
 
 
 
Termin składania:   
 
Miejsce składania 

Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym  (Dz. U. z 2016 r., poz. 374 ze zm.) 
Formularz przeznaczony dla osób prawnych, jednostek organizacyjnych, w tym spółek nieposiadających 
osobowości prawnej, jednostek organizacyjnych Agencji Nieruchomości Rolnych, a także jednostki 
organizacyjne Lasów Państwowych, będących właścicielami gruntów, posiadaczami samoistnymi gruntów, 
użytkownikami wieczystymi gruntów, posiadaczami gruntów, stanowiących własność Skarbu Państwa lub 
jednostki samorządu terytorialnego oraz dla osób fizycznych będących współwłaścicielami lub 
współposiadaczami z osobami prawnymi, bądź z innymi jednostkami organizacyjnymi nieposiadającymi 
osobowości prawnej lub ze spółkami nieposiadającymi osobowości prawnej 
Do 15 stycznia każdego roku podatkowego lub w terminie 14 dni od zaistnienia okoliczności mających 
wpływ na powstanie, bądź wygaśnięcie obowiązku podatkowego. 
Wójt Gminy właściwy ze względu na miejsce położenia przedmiotu opodatkowania  

A. MIEJSCE SKŁADANIA INFORMACJI  

 Nazwa i adres siedziby organu podatkowego 

Wójt Gminy Osiek  ul. Kwiatowa 30, 83-221 Osiek 

tel. 582 12 82, 582 12 81 

B. PODMIOT ZOBOWIĄZANY DO ZŁOŻENIA DEKLARACJI 

  Rodzaj podmiotu  (zaznaczyć właściwą kratkę)  

   1. osoba fizyczna      2. osoba prawna     3. jednostka organizacyjna        4. spółka nieposiadająca osobowości prawnej     

 Tytuł prawny (zaznaczyć właściwą kratkę)  

   1. Właściciel      

   2. Współwłaściciel      

   3. Posiadacz samoistny   

   4. Posiadacz zależny 

   5. Użytkownik wieczysty 

   6. Inny ……………………………… 

C. DANE PODATNIKA SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ 

C.1. DANE IDENTYFIKACYJNE 
  Nazwa pełna / nazwisko, imię, data urodzenia 

 

 

 

Nazwa skrócona / imię ojca, imię matki 

 NIP 

 

 

REGON/PESEL 

C.2.  ADRES SIEDZIBY / ZAMIESZKANIA  

 Kraj 

 

 

 

 

Województwo 

 

Powiat 

 

 Gmina Ulica Nr domu/ lokalu 

 Miejscowość  Kod pocztowy Poczta 

D. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA INFORMACJI  

  Okoliczności powodujące obowiązek złożenia informacji: 

        1. deklaracja roczna                             2. korekta deklaracji rocznej  
                                                                      data zaistnienia zmiany…………………………… 

E. DANE O LASACH 

 
 
 

Miejsce położenia lasu i identyfikatory działek. 
 
 
 
 

 
Załącznik Nr 4 

Do Uchwały Rady Gminy Osiek Nr XVII/89/2016 
z dnia 03.11.2016 r. 
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F. DANE DOTYCZĄCE PRZEDMIOTÓW OPODATKOWANIA PODATKIEM LEŚNYM 
(Powierzchnia lasu, wynikająca z ewidencji gruntów i budynków, z wyjątkiem lasów zajętych na wykonywanie innej 
działalności gospodarczej niż działalność leśna) 

 Wyszczególnienie 
Powierzchnia 

(ha) 

Stawka 
podatku 

zł, gr. 
 

Kwota podatku 
zł, gr. 

 1. Lasy wchodzące w skład rezerwatów przyrody i parków 
narodowych  

   

  

2. Pozostałe 
 

   

  

RAZEM (*)  
 

  zł 

G. ZWOLNIENIA OD PODATKU LEŚNEGO 

  

1. Lasy z drzewostanem w wieku do 40 lat 
 

 
ha 

   

2. Lasy wpisane indywidualnie do rejestru zabytków 
 

 
ha 

  
 

 

3. Użytki ekologiczne 
 

 
ha 

  
RAZEM  

 

ha 

 
RAZEM POWIERZCHNIA LASÓW: 

ha 

H. INNE ZWOLNIENIA 

(podać jakie oraz przepis prawa) 

 

 

 

 
H. PODPIS PODATNIKA / OSOBY REPREZENTUJĄCEJ PODATNIKA 
 

  Imię Nazwisko 

 Data wypełnienia (dzień – miesiąc - rok) Podpis (pieczęć) składającego / osoby reprezentującej 
składającego 

I. ADNOTACJE ORGANU PODATKOWEGO 

 Uwagi organu podatkowego 

 Identyfikator przyjmującego formularz Podpis przyjmującego formularz 

* Zgodnie z art. 63 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613 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, że końcówki wynoszące mniej niż 50 groszy pomija się, 

a końcówki kwot wynoszące 50 i więcej groszy podwyższa się do pełnych złotych. 

Pouczenie 

Niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 

17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz.U. z 2016 r.,  poz. 599 ze zm.). 
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