OBWIESZCZENIE
RADY MIASTA BIELSK PODLASKI
z dnia 28 marca 2017 r.
w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji
i informacji podatkowych
1. Na podstawie art. 16 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych
i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 296 i 1579) ogłasza się w załączniku do niniejszego
obwieszczenia jednolity tekst uchwały nr XIV/116/15 Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 29 grudnia 2015 r.
w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji i informacji podatkowych (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2015 r.
poz. 4591), z uwzględnieniem zmian wprowadzonych uchwałą nr XVIII/151/16 Rady Miasta Bielsk Podlaski
z dnia 26 kwietnia 2016 r. zmieniającą uchwałę w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji
i informacji podatkowych (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2016 r. poz. 2023).
2. Podany w załączniku do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity uchwały nie obejmuje § 2
i § 3 uchwały nr XVIII/151/16 Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 26 kwietnia 2016 r. zmieniającej uchwałę
w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji i informacji podatkowych (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2016 r.
poz. 2023), które stanowią:
„§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Bielsk Podlaski.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Podlaskiego.”.

Przewodniczący Rady
Igor Łukaszuk
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Załącznik do obwieszczenia
Rady Miasta Bielsk Podlaski
z dnia 28 marca 2017 r.
UCHWAŁA NR XIV/116/15
RADY MIASTA BIELSK PODLASKI
z dnia 29 grudnia 2015 r.
w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji i informacji podatkowych
(tekst jednolity)
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, 1579 i 1948), art. 6a ust. 11 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym
(Dz. U. z 2016 r. poz. 617 i 1579), art. 6 ust. 13 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach
lokalnych (Dz. U z 2016 r. poz. 716, 1579 i 1923) oraz art. 6 ust. 9 ustawy z dnia 30 października 2002 r.
o podatku leśnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 374 i 1579) uchwala się, co następuje:
§ 1. Określa się wzór deklaracji na podatek rolny, o symbolu DR-1, stanowiący Załącznik nr 1 do niniejszej
Uchwały.
§ 2. Określa się wzór deklaracji na podatek leśny o symbolu DL-1, stanowiący Załącznik nr 2 do niniejszej
Uchwały.
§ 3. Określa się wzór deklaracji na podatek od nieruchomości o symbolu DN-1, stanowiący Załącznik nr
3 do niniejszej Uchwały.
§ 4. Określa się wzór informacji w sprawie podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego o symbolu I-NRL,
stanowiący Załącznik nr 4 do niniejszej Uchwały.
§ 5. Traci moc uchwała nr XV/89/11 Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie
określenia wzoru formularzy deklaracji i informacji podatkowych (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2011 r. Nr 319,
poz. 4270).
§ 6. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Bielsk Podlaski.
§ 7. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego i wchodzi w życie
z dniem 01 stycznia 2016 r.
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Załącznik Nr 1¹ do Uchwały Nr XIV/116/15
Rady Miasta Bielsk Podlaski
z dnia 29 grudnia 2015 r.
Numer identyfikatora podatkowego składającego deklarację*
……………………………………………………………………………………………………………………..

DEKLARACJA NA PODATEK ROLNY 1

DR-1

na rok ……………
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 1381 ze zm.)
Składający: Osoby prawne, jednostki organizacyjne, w tym spółki nie posiadające osobowości prawnej, jednostki organizacyjne Agencji Własności
Rolnej Skarbu Państwa, a także jednostki organizacyjne Lasów Państwowych będące właścicielami, posiadaczami samoistnymi, użytkownikami
wieczystymi, posiadaczami gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego oraz osoby fizyczne, jeżeli grunty
stanowią współwłasność lub znajdują się w posiadaniu z osobami prawnymi, jednostkami organizacyjnymi, w tym ze spółkami nie posiadającym
osobowości prawnej.
Termin składania: Do dnia 15 stycznia na dany rok podatkowy, a jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tym dniu w terminie 14 dni od zaistnienia
okoliczności uzasadniających powstanie lub wygaśnięcie tego obowiązku lub w ciągu 14 dni od dnia w którym grunty gospodarstwa rolnego zostały zajęte
na prowadzenie innej działalności gospodarczej niż działalność rolnicza lub po zaprzestaniu prowadzenia tej działalności przywrócono na tych gruntach
działalność rolniczą albo z innych powodów ich powierzchnia uległa zmniejszeniu lub zwiększeniu.

A. MIEJSCE SKŁADANIA INFORMACJI
Adres:
BURMISTRZ MIASTA BIELSK PODLASKI
17-100 BIELSK PODLASKI, ul. KOPERNIKA 1
B. DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ
DANE IDENTYFIKACYJNE
Rodzaj składającego informację (zaznaczyć właściwą pozycję)
Osoba fizyczna
Osoba prawna
Jednostka organizacyjna, w tym spółka nieposiadająca osobowości prawnej, jednostka
organizacyjna Agencji Nieruchomości Rolnych lub jednostka organizacyjna Lasów Państwowych
Nazwa pełna/ Nazwisko, pierwsze imię, data urodzenia

Nazwa skrócona / Imię ojca, imię matki

Identyfikator REGON

Kraj

Województwo

Powiat

Gmina

Ulica

Numer domu/lokalu

Miejscowość

Kod pocztowy

Poczta

Adresy, miejsca położenia przedmiotów opodatkowania oraz numer/y działek i księgi/ksiąg wieczystych

C. OKOLICZNOŚCI POWODUJĄCE KONIECZNOŚĆ ZŁOŻENIA DEKLARACJI (zaznaczyć właściwą pozycję)
deklaracja roczna

korekta deklaracji rocznej

1) W brzmieniu ustalonym przez § 1 Uchwały Nr XVIII/151/16 Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 26 kwietnia 2016 r. zmieniającej uchwałę w
sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji i informacji podatkowych (Dz. Urz. Woj. Podl z 2016 r. poz. 2023), która weszła w życie z dniem
14 maja 2016 r.

Id: 0028BC5D-82E9-4F9D-82E0-F7E436328FAB. Podpisany

Strona 1

D. DANE DOTYCZĄCE PRZEDMIOTU OPODATKOWANIA ( WŁĄCZNIE ZE ZWOLNIONY)
Klasy użytków
wynikające
Powierzchnia
z ewidencji
w ha
gruntów
Grunty orne
I
II
III a
III b
IV a
IV b
V
VI
VI z
Sady
I
II
III
III a
III b
IV
IV a
IV b
Ł/Ps V
RV
Ł/Ps VI
R VI
Ł/Ps VI z
R VI z
Łąki i pastwiska
I
II
III
IV
V
VI
VI z
Grunty rolne zabudowane
I
II
III
III a
III b
IV
IV a
IV b
V
VI
VI z
bez oznaczenia
klasy
Grunty pod stawami
a) zarybionymi
łososiem,
trocią,
głowacicą,
palią i
pstrągiem

Przelicznik
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Liczba ha
przeliczeniowych

Liczba ha
przeliczeniowych
podlegająca
opodatkowaniu

Stawka z 1 ha
przeliczeniowego
w zł, gr.

Wymiar podatku
rolnego
w zł, gr.

Strona 2

b) zarybionymi
innymi
gatunkami niż
w poz. a lub
niezarybionymi
Rowy
I
II
III
III a
III b
IV
IV a
IV b
Ł/Ps V
RV
Ł/Ps VI
R VI
Ł/Ps VI z
R VI z
bez oznaczenia
użytku i klasy
Grunty zadrzewione i zakrzewione położone na użytkach rolnych
I
II
III
III a
III b
IV
IV a
IV b
V
VI
VI z
bez oznaczenia
klasy
Grunty dla
których nie
można ustalić
przelicznika na
podst. art. 4
ust. 5-7
ustawy o
podatku
rolnym
Razem

E. INNE ZWOLNIENIA W PODATKU ROLNYM od gruntów innych niż grunty zadrzewione i
zakrzewione oraz użytki rolne klasy V, VI i VI z (należy podać przepis prawa – z jakiego tytułu
występuje zwolnienie)
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….......
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………

F. KWOTA ULGI W PODATKU ROLNYM
1. z tytułu nabycia gruntów lub objęcia w trwałe zagospodarowanie

………………….…………..zł

2. inwestycyjnej

………………….…………..zł

3. inne

………………….…………..zł

Razem

………………….…………..zł
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G. ŁĄCZNA KWOTA PODATKU
Kwota podatku różnica kwot z D – F po zaokrągleniu do pełnego złotego
..…………..zł

……………

W przypadku gdy kwota podatku nie przekracza 100 zł podatek jest płatny jednorazowo w terminie
płatności pierwszej raty.
I RATA

…………………………………… zł

II RATA

…………………………………… zł

III RATA

…………………………………… zł

IV RATA
………………………………….. zł
Oświadczenie i podpis składającego (osoby reprezentującej składającego)
Oświadczam, że podane przeze mnie dane są zgodne z prawdą

………………………………………………………….

…….………..…………………………………………………

Imię

Nazwisko

………………………………….……………………….......
Data wypełnienia (dzień- miesiąc- rok)

…………………….……………………………………………………
Podpis składającego/ osoby reprezentującej składającego

TELEFON DO KONTAKTU:

E-MAIL
Adnotacje organu podatkowego

Objaśnienie:
*identyfikatorem podatkowym jest:
numer PESEL – w przypadku podatników będących osobami fizycznymi nieprowadzącymi działalności gospodarczej lub
niebędących zarejestrowanymi podatnikami podatku od towarów i usług
numer NIP – w przypadku pozostałych podmiotów

*) Pouczenie
W przypadku niewpłacenia w obowiązujących terminach i ratach kwoty podatku, wpłacenia jej w niepełnej wysokości, 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 2014 r. poz. 1619 z późn. zm.)
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Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIV/116/15
Rady Miasta Bielsk Podlaski
z dnia 29 grudnia 2015 r.
Numer identyfikatora podatkowego składającego deklarację*
……………………………………………………………………………………………………………………..

DEKLARACJA NA PODATEK LEŚNY

DL-1

na rok ………………
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz.U. z 2013 r. poz. 465)
Składający: Osoby prawne, jednostki organizacyjne, w tym spółki nie posiadające osobowości prawnej, jednostki organizacyjne lasów
Państwowych, a także jednostki organizacyjne Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz osoby fizyczne, jeżeli las stanowi
współwłasność lub znajduje się w posiadaniu z osobami prawnymi, jednostkami organizacyjnymi, lub spółkami nie mającym osobowości
prawnej.
Termin składania: Do dnia 15 stycznia na dany rok podatkowy, a jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tym dniu w terminie 14 dni od
zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie lub wygaśnięcie tego obowiązku lub zaistnienia zdarzeń mających wpływ na
wysokość podatku.

A. MIEJSCE SKŁADANIA INFORMACJI
Adres:

BURMISTRZ MIASTA BIELSK PODLASKI
17-100 BIELSK PODLASKI, ul. KOPERNIKA 1

B. DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ
DANE IDENTYFIKACYJNE
Rodzaj składającego informację (zaznaczyć właściwą pozycję)
Osoba fizyczna
Osoba prawna
Jednostka organizacyjna, w tym spółka nieposiadająca osobowości prawnej,
jednostka organizacyjna Lasów Państwowych lub jednostka organizacyjna Agencji Nieruchomości Rolnych
Nazwa pełna/ Nazwisko, pierwsze imię, data urodzenia

Nazwa skrócona / Imię ojca, imię matki

Identyfikator REGON

Kraj

Województwo

Powiat

Gmina

Ulica

Numer domu/lokalu

Miejscowość

Kod pocztowy

Poczta

Adresy, miejsca położenia przedmiotów opodatkowania oraz numer/y działek i księgi/ksiąg wieczystych

C. OKOLICZNOŚCI POWODUJĄCE KONIECZNOŚĆ ZŁOŻENIA DEKLARACJI (zaznaczyć właściwą pozycję)
deklaracja roczna
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D. DANE DOTYCZĄCE PRZEDMIOTU OPODATKOWANIA
Przedmiot opodatkowania

Powierzchnia lasów
w ha fizycznych

Stawka podatku
0,22 m ³ średniej
ceny skupu drewna

Grunty leśne sklasyfikowane w ewidencji
gruntów i budynków jako lasy o
drzewostanie w wieku powyżej 40 lat

Kwota podatku

………................……….zł

E. PODATEK DLA LASÓW OKREŚLONYCH W ART. 4 UST. 3 USTAWY
Przedmiot opodatkowania

Powierzchnia lasów
w ha fizycznych

Stawka podatku
0,22 m ³ średniej
ceny skupu
drewnaX 50%

Kwota podatku

Rezerwaty przyrody

………................……….zł

Parki Narodowe

………................……….zł

Razem

………................……….zł

ŁĄCZNA KWOTA PODATKU (D + E)
po zaokrągleniu do pełnego złotego

………................……….zł

W przypadku gdy kwota podatku nie przekracza 100 zł podatek jest płatny jednorazowo w terminie
płatności pierwszej raty.
I RATA
II RATA
III RATA
IV RATA
V RATA
VI RATA

…………………………………… zł
…………………………………… zł
…………………………………… zł
………………………………….. zł
..………………………………… zł
………………………………….. zł

VII RATA
VIII RATA
IX RATA
X RATA
XI RATA
XII RATA

……………………….……… zł
.………..…………….……… zł
……….…………….………… zł
………………………..……… zł
……………..………………… zł
…..…………………………… zł

F. ZWOLNIENIA Z PODATKU LEŚNEGO
ZWOLNIENIA Z PODATKU ART. 7 UST. 1 PKT 1-3 USTAWY
Powierzchnia lasów z drzewostanem w wieku do 40 lat (rok zalesienia ………………………….)

………….…………………….ha

Powierzchnia lasów wpisanych indywidualnie do rejestru zabytków

……….……………………….ha

Powierzchnia użytków ekologicznych

………………………………..ha

ZWOLNIENIE NA PODSTAWIE ART. 7 UST. 2 PKT 1-6 USTAWY
(należy podać przepis prawa – z jakiego tytułu występuje zwolnienie)

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………..…………ha

G. INFORMACJA O LASACH BĘDĄCYCH WE WSPÓŁWŁASNOŚCI (WSPÓŁPOSIADANIU)
Przedmiot opodatkowania

Miejsce położenia lasu

Imię i nazwisko
współwłaściciela lub
współposiadacza

Adres miejsca zamieszkania
współwłaścicieli lub
współposiadaczy

Grunty leśne
sklasyfikowane w ewidencji
gruntów i budynków jako
lasy
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Oświadczenie i podpis składającego (osoby reprezentującej składającego)
Oświadczam, że podane przeze mnie dane są zgodne z prawdą
………………………………………………………….

…….………..……………………………………………………..

Imię

Nazwisko

………………………………….………………………........
Data wypełnienia (dzień- miesiąc- rok)

…………………….………………………………………………………….
Podpis składającego/ osoby reprezentującej składającego

TELEFON DO KONTAKTU:
E-MAIL:

Adnotacje organu podatkowego

*identyfikatorem podatkowym jest:

Objaśnienie:
numer PESEL – w przypadku podatników będących osobami fizycznymi nieprowadzącymi działalności gospodarczej lub
niebędących zarejestrowanymi podatnikami podatku od towarów i usług
numer NIP – w przypadku pozostałych podmiotów

*) Pouczenie

W przypadku niewpłacenia w obowiązujących terminach i ratach kwoty podatku, wpłacenia jej w niepełnej wysokości,
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 2014 r. poz. 1619 z późn. zm.)
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Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XIV/116/15
Rady Miasta Bielsk Podlaski
z dnia 29 grudnia 2015 r.
Numer identyfikatora podatkowego składającego deklarację*
……………………………………………………………………………………………………………………..

DEKLARACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI

DN-1

na rok ………………
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2014 r. poz. 849 ze zm.)
Składający: Osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz spółki nie posiadające osobowości prawnej, jednostki organizacyjne
Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa a także jednostki organizacyjne Państwowego Gospodarstwa Leśnego
Lasy Państwowe oraz osoby fizyczne, jeżeli nieruchomość lub obiekt budowlany stanowi współwłasność lub
znajduje się w posiadaniu z osobami prawnymi, jednostkami organizacyjnymi, lub spółkami nie posiadającymi
osobowości prawnej.
Termin składania: Do dnia 31 stycznia na dany rok podatkowy, a jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tym dniu w terminie
14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie lub wygaśnięcie obowiązku podatkowego lub zaistnienia zdarzeń mających
wpływ na wysokość podatku.

A. MIEJSCE SKŁADANIA DEKLARACJI
Adres: BURMISTRZ MIASTA BIELSK PODLASKI
17-100 BIELSK PODLASKI, ul. KOPERNIKA 1
B. DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ
DANE IDENTYFIKACYJNE
Rodzaj składającego deklarację (zaznaczyć właściwą pozycję)
Osoba fizyczna

Osoba prawna

Jednostka organizacyjna, w tym spółka nieposiadająca osobowości prawnej

Nazwa pełna/ Nazwisko, pierwsze imię, data urodzenia

Nazwa skrócona / Imię ojca, imię matki

Identyfikator REGON

Kraj

Województwo

Powiat

Gmina

Ulica

Numer domu/lokalu

Miejscowość

Kod pocztowy

Poczta

Adresy, miejsca położenia przedmiotów opodatkowania oraz numer/y działek i księgi/ksiąg wieczystych

C. OKOLICZNOŚCI POWODUJĄCE KONIECZNOŚĆ ZŁOŻENIA DEKLARACJI (zaznaczyć właściwą pozycję)
deklaracja roczna
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D. DANE DOTYCZĄCE PRZEDMIOTU OPODATKOWANIA (Z WYJĄTKIEM ZWOLNIONYCH)
Wyszczególnienie

Podstawa
opodatkowania

Stawka podatku
wynikająca z Uchwały
Rady Miasta Bielsk
Podlaski z dnia
……………………………..
Nr………………………….
w zł, gr.

Kwota podatku
w zł, gr.

Powierzchnia gruntów
1. związanych z prowadzeniem działalności
gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w
ewidencji gruntów i budynków
2. pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami
powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników
sztucznych
3.pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej
statutowej działalności pożytku publicznego przez
organizacje pożytku publicznego
4. niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji,
o którym mowa w ustawie z dnia 9 października 2015 r.
o rewitalizacji (Dz. U. poz. 1777), i położonych na terenach,
dla których miejscowy plan zagospodarowania
przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę
mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu
mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy,
jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do
tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie
zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa
budowlanego

……………………...m²

………………………………..

………….……………zł

……….……………..ha

…………………………..……

………..…….…..….zł

………….....….…..m²

…………………….………….

……………..….……zł

………………….…..m²

……………………..…………

………………….……zł

Powierzchnia użytkowa budynków lub ich części٭
٭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 od 1,40 m do 2,20 m zalicza się do powierzchni użytkowej
budynku w 50%, a mniejszą niż 1,40 m pomija się.

1. mieszkalnych – ogółem
w tym o wysokości:

……………………….m²

……………………………………

……………….……..zł

a) od 1,40 do 2,20 m (zaliczyć 50% powierzchni)

……………………....m²

……………………………………

…….…..……………zł

b) powyżej 2,20 m

……………………....m²

……………………………………

………………….…..zł

2. związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej
oraz od części budynków mieszkalnych lub ich części
zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej –
ogółem
w tym o wysokości:
a)od 1,40 do 2,20 m (zaliczyć 50% powierzchni)

……………………...m²

……………………………………

………………………zł

……………………...m²

……………………………………

………………………zł

……………………...m²

……………………………………

………………………zł

……………………...m²

……………………………………

………………………zł

……………………...m²

……………………………………

………………………zł

……………………...m²

……………………………………

………………………zł

b) powyżej 2,20 m
3. zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej
w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym
– ogółem
w tym o wysokości:
a)od 1,40 do 2,20 m (zaliczyć 50% powierzchni)
b) powyżej 2,20 m
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4. związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych
w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej,
zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń –
ogółem
w tym o wysokości:
a)od 1,40 do 2,20 m (zaliczyć 50% powierzchni)

……………………...m²

……………………………………

………………………zł

……………………...m²

……………………………………

………………………zł

……………………...m²

……………………………………

………………………zł

……………………...m²

…………………………………

………………………zł

……………………...m²

……………………………………

………………………zł

……………………...m²

……………………………………

………………………zł

pozostałych zajętych na garaże - ogółem, w tym
pomieszczenia o wysokości:

………………………m²

……………………………………

………………………zł

a)od 1,40 do 2,20 m (zaliczyć 50% powierzchni)

………………………m²

……………………………………

………………………zł

b)powyżej 2,20 m

………………………m²

……………………………………

………………………zł

………….…………...zł

………………….……………….

……………………..z
ł

b) powyżej 2,20 m
5. pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej
statutowej działalności pożytku publicznego przez
organizacje pożytku publicznego – ogółem
w tym o wysokości:
a)od 1,40 do 2,20 m (zaliczyć 50% powierzchni)
b) powyżej 2,20 m

BUDOWLE
1.Wartość budowli lub ich części związanych
z prowadzeniem działalności gospodarczej
( wartość określona na podstawie art.4 ust.1
i ust. 3-7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych)

E. ŁĄCZNA KWOTA PODATKU
Kwota podatku ( suma z kol. D ) po zaokrągleniu do pełnego złotego

…………………………..…………………………..zł

Wysokość rat miesięcznych

W przypadku gdy kwota podatku nie przekracza 100 zł podatek jest płatny jednorazowo w terminie płatności
pierwszej raty.
F. Informacja o powierzchni (w m ²) gruntów, budynków lub ich części oraz wartości (w zł) budowli
zwolnionych z opodatkowania (należy podać przepis prawa – z jakiego tytułu występuje zwolnienie)

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….............
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Oświadczenie i podpis składającego (osoby reprezentującej składającego)
Oświadczam, że podane przeze mnie dane są zgodne z prawdą
………………………………………………………….
Imię
………………………………….………………………........
Data wypełnienia (dzień- miesiąc- rok)

…….………..……………………………………………………..
Nazwisko
…………………….………………………………………………………….
Podpis składającego/ osoby reprezentującej składającego

TELEFON DO KONTAKTU:
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E-MAIL:
Adnotacje organu podatkowego

Objaśnienie:
*identyfikatorem podatkowym jest:

numer PESEL – w przypadku podatników będących osobami fizycznymi nieprowadzącymi działalności gospodarczej lub
niebędących zarejestrowanymi podatnikami podatku od towarów i usług
numer NIP – w przypadku pozostałych podmiotów

*) Pouczenie

W przypadku niewpłacenia w obowiązujących terminach i ratach kwoty podatku, wpłacenia jej w niepełnej wysokości, 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 2014 r. poz. 1619 z późn. zm.)
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Załącznik nr 4 ² do Uchwały Nr XIV/116/15
Rady Miasta Bielsk Podlaski
z dnia 29 grudnia 2015 r.
Numer identyfikatora podatkowego składającego informację*
……………………………………………………………………

I-NRL

INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU
OD NIERUCHOMOŚCI, ROLNEGO I LEŚNEGO ²
Rok
………………….

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2014 r. poz. 849 ze zm.)
Ustawa z dnia 15 listopada 1984r. o podatku rolnym (Dz.U. z 2013 r. poz. 1381 ze zm.)
Ustawa z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz.U. z 2013 r. poz. 465)
Składający: Osoby fizyczne będące właścicielami nieruchomości lub obiektów budowlanych, gruntów, lasów, posiadaczami
Samoistnymi, użytkownikami wieczystymi, posiadaczami nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa lub
jednostki samorządu terytorialnego
Termin składania: 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie lub wygaśnięcie obowiązku podatkowego lub zaistnienia
zdarzenia mającego wpływ na wysokość podatku

MIEJSCE SKŁADANIA INFORMACJI
BURMISTRZ MIASTA BIELSK PODLASKI
Adres:
17-100 BIELSK PODLASKI, ul. KOPERNIKA 1

DANE SKŁADAJĄCEGO INFORMACJĘ
DANE IDENTYFIKACYJNE/ ADRES ZAMIESZKANIA
Rodzaj własności, posiadania składającego informację (zaznaczyć właściwą pozycję)
właściciel

współwłaściciel prowadzący gospodarstwo w całości

współwłaściciel nie prowadzący gospodarstwa w całości

posiadacz samoistny
użytkownik wieczysty
posiadacz gruntów lub (i) lasów lub (i) nieruchomości lub obiektów
budowlanych stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego
Nazwisko, imię, data urodzenia
Imię ojca, imię matki
Kraj

Województwo

Powiat

Gmina

Ulica

Numer domu/lokalu

Miejscowość

Kod pocztowy

Poczta

INFORMACJE O WSPÓŁWŁAŚCICIELACH
Rodzaj własności, posiadania składającego informację (zaznaczyć właściwą pozycję)
właściciel
posiadacz samoistny
użytkownik wieczysty
posiadacz gruntów lub (i) lasów lub (i) nieruchomości lub
obiektów budowlanych stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego
Nazwisko i imię

Identyfikator
podatkowy*

Imiona rodziców

Adres zamieszkania

1.
2.
3.
²) W brzmieniu ustalonym przez § 1 uchwały Nr XVIII/151/16 Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 26 kwietnia 2016 r. zmieniającej uchwałę w sprawie określenia wzorów
formularzy deklaracji i informacji podatkowych, która weszła w życie z dniem 14 maja 2016 r.
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OKOLICZNOŚCI POWODUJĄCE KONIECZNOŚĆ ZŁOŻENIA INFORMACJI
Okoliczności (zaznaczyć właściwą pozycję)
informacja składana po raz pierwszy

korekta uprzednio złożonej informacji

INFORMACJA O NIERUCHOMOŚCIACH I OBIEKTACH BUDOWLANYCH
Wyszczególnienie nieruchomości położonych przy ul. ………………………………………………………………………………………………………………………

Powierzchnia gruntów
1. związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania
w ewidencji gruntów i budynków
2. pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior
i zbiorników sztucznych
3.pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku
publicznego przez organizacje pożytku publicznego
4.niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o którym mowa w ustawie z dnia 9
października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. poz. 1777), i położonych na terenach, dla których
miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę
mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te
rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął
okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego

………………………..………... m ²
………………………..………... ha
………………………..………... m ²

………………………..………... m ²

Powierzchnia użytkowa budynków lub ich części٭
٭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 od 1,40 m do 2,20 m zalicza się do powierzchni użytkowej budynku
w 50%, a mniejszą niż 1,40 m pomija się.

1. mieszkalnych – ogółem ………....................................................................................................
w tym o wysokości:
a) od 1,40 do 2,20 m (zaliczyć 50% powierzchni)………………………...…............................……...……..

………………………..………... m ²

b) powyżej 2,20 m …………………………………………………….....…………………............................…………..
2. związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od części budynków
mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej – ogółem….
w tym o wysokości:
a) od 1,40 do 2,20 m (zaliczyć 50% powierzchni)……………………….............................…………………….

………………………..………... m ²

b) powyżej 2,20 m…………………………………………...............………………………………………..……………………
3. zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu
kwalifikowanym materiałem siewnym – ogółem ………………….…………………………….……………....
w tym o wysokości:
a) od 1,40 do 2,20 m (zaliczyć 50% powierzchni)…………………………………...............……………………….

………………………..………... m ²

b) powyżej 2,20 m……………………………………………...............................................………...………………..

………………………..………... m ²

4. związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności
leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń – ogółem ……………...................
w tym o wysokości:
a) od 1,40 do 2,20 m (zaliczyć 50% powierzchni)…………............……………………………..……………………

………………………..………... m ²

………………………..………... m ²
………………………..………... m ²

………………………..………... m ²
………………………..………... m ²

………………………..………... m ²
………………………..………... m ²

b) powyżej 2,20 m…………………………………….............…………………………………………………………..………..
5. pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku
publicznego przez organizacje pożytku publicznego – ogółem………………..……….....................…
w tym o wysokości:
a) od 1,40 do 2,20 m (zaliczyć 50% powierzchni)…………………..................………..…………..…………….

………………………..………... m ²

b) powyżej 2,20 m……………………………………………........…………………………..………………..….……………..

………………………..………... m ²

pozostałych zajętych na garaże, w tym o wysokości:
a) od 1,40 do 2,20 m (zaliczyć 50 % powierzchni ..…………………………………………………………………….

………………………..………... m ²

b) powyżej 2,20 m …………………………………………………………………………………………………………………….

………………………..………... m ²
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Budowle
1.

Wartość budowli lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej
( wartość określona na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3-7 ustawy o podatkach i
opłatach lokalnych)

………………………..………... zł

Informacja o powierzchni w m ² gruntów, budynków lub ich części oraz wartości w zł budowli
zwolnionych z opodatkowania (należy podać przepis prawa – z jakiego tytułu występuje zwolnienie)
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……
……………………………………………………………………………………………………………………………….…………..……………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

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

Powierzchnia gruntów w hektarach fizycznych
Grunty pod stawami

Klasy użytków
wynikające z
ewidencji
gruntów

Orne

Sady

Łąki i
pastwiska

Rolne
zabudowane

Zadrzewione i
zakrzewione

Rowy

Zarybione/
czym/
łososiem,
trocią,
głowacicą,
palią i
pstrągiem

Zarybiona
innymi
gatunkami
ryb,
gruntów
pod
stawami
niezarybion
ymi

I
II

x

III
III a

x

III b

x
x

IV
IV a

x

IV b

x

V
VI
VI z
Grunty bez
klasy
gleboznawczej
Razem
Od pozostałych gruntów dla których nie można ustalić przelicznika powierzchni użytków rolnych

…………
……..

OGÓŁEM

Ulgi w podatku rolnym:
1)
2)

z tytułu nabycia gruntów lub objęcia w trwałe zagospodarowanie ………………………………………………………..………………………….
inne …………..……………………………………………………………………………………………………………………………..………………………………………
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Informacja o zwolnionych gruntach rolnych
Należy podać rodzaj, klasę i powierzchnię gruntów zwolnionych oraz przepis prawa, z którego wynika zwolnienie

INFORMACJA O LASACH
POWIERZCHNIA LASU, WYNIKAJĄCA Z EWIDENCJI GRUNTÓW I BUDYNKÓW (w ha fizycznych)– ogółem …………….ha
Powierzchnia lasu podlegająca opodatkowaniu, za wyjątkiem zwolnionych
1)
2)

z drzewostanem w wieku powyżej 40 lat
……….………………………………………………………………………………………….ha
z drzewostanem w wieku powyżej 40 lat wchodzących w skład rezerwatów przyrody i parków
narodowych……………………………………….……………..………………………………………………………………………………………..……ha
RAZEM ( PKT. 1 i 2 )…………………………………………………………………..……………………………………………………………..………ha

Informacja o lasach zwolnionych z opodatkowania
1)
2)
3)

Powierzchni lasu z drzewostanem w wieku do 40 lat ( rok zalesienia………………….) ………………………………………..ha
Powierzchni lasów wpisanych indywidualnie do rejestru zabytków ………………………………………..…..…………….…..ha
Powierzchni użytków ekologicznych ………………………………………………………………………………………………………………..ha
RAZEM ( PKT. 1, 2 i 3)……………………………………..………………………..……………………………………………………………..………ha

Oświadczenie i podpis składającego (osoby reprezentującej składającego)
Oświadczam, że podane przeze mnie dane są zgodne z prawdą
………………………………………………………….

…….………..……………………………………………………..

Imię

Nazwisko

………………………………….………………………........
Data wypełnienia (dzień- miesiąc- rok)

…………………….………………………………………………………….
Podpis składającego/ osoby reprezentującej składającego

TELEFON DO KONTAKTU:
E -MAIL:
Adnotacje organu podatkowego

Objaśnienie:
*identyfikatorem podatkowym jest:

numer PESEL – w przypadku podatników będących osobami fizycznymi nieprowadzącymi działalności gospodarczej lub
niebędących zarejestrowanymi podatnikami podatku od towarów i usług
numer NIP – w przypadku pozostałych podmiotów
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