
ZARZĄDZENIE NR W.0050.179.2015
WÓJTA GMINY GASZOWICE

z dnia 5 listopada 2015 r.

w sprawie konsultacji projektów uchwał podatkowych

Na podstawie art. 30 ust. 1 oraz ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst 
jednolity Dz. U. z 2015, poz. 1515 z późn. zm.) oraz w oparciu o uchwałę Nr OG-BR.0007.7.39.2015 Rady Gminy 
Gaszowice z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultacji z radami działalności 
pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 projektów 
aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji (Dz. Urz. Woj. Śl. 
z 2015 roku, poz. 2094)

WÓJT GMINY GASZOWICE
ZARZĄDZA, CO NASTĘPUJE:

§ 1. 1. Przedmiotem konsultacji są następujące projekty uchwał:

a) w sprawie wzoru formularza informacji w sprawie podatku od nieruchomości, stanowiący załącznik Nr 1 do 
niniejszego zarządzenia

b) w sprawie wzoru formularza deklaracji na podatek od nieruchomości, stanowiący załącznik Nr 2 do niniejszego 
zarządzenia

c) w sprawie wzoru formularza informacji w sprawie podatku rolnego, stanowiący załącznik Nr 3 do niniejszego 
zarządzenia

d) w sprawie wzoru formularza deklaracji na podatek rolny, stanowiący załącznik Nr 4 do niniejszego zarządzenia

e) w sprawie wzoru formularza informacji w sprawie podatku leśnego, stanowiący załącznik Nr 5 do niniejszego 
zarządzenia

f) w sprawie wzoru formularza deklaracji na podatek leśny, stanowiący załącznik Nr 6 do niniejszego zarządzenia

g) w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2016, stanowiący załącznik nr 7 do 
niniejszego zarządzenia

h) w sprawie stawki opłaty targowej w Gminie Gaszowice oraz zarządzenia jej poboru przez inkasentów, 
wyznaczenia inkasentów i określenia wynagrodzenia za inkaso w 2016 roku, stanowiący załącznik nr 8 do 
niniejszego zarządzenia

i) w sprawie określenia wysokości rocznej opłaty od posiadania psów w Gminie Gaszowice oraz zarządzenia jej 
poboru przez inkasentów, wyznaczenia inkasentów i określenia wynagrodzenia za inkaso w 2016 roku, 
stanowiący załącznik nr 9 do niniejszego zarządzenia

j) w sprawie stawek podatku od nieruchomości w Gminie Gaszowice na rok 2016 oraz zwolnień
w tym podatku, stanowiący załącznik nr 10 do niniejszego zarządzenia

2. Konsultacje są prowadzone w dniach od 06.11.2015 r. do 10.11.2015 r.

3. Podmiotami uprawnionymi do udziału w konsultacjach są organizacje pozarządowe oraz podmioty 
wymienione w art. 3 ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 1118 z późn. zm.) w dziedzinach dotyczących działalności statutowej 
tych organizacji.

4. Wszelkie uwagi i opinie do projektów uchwał można zgłaszać wg. wzoru formularza uwag:

a) w formie pisemnej na adres: Urząd Gminy Gaszowice, ul. Rydułtowska 2, 44-293 Gaszowice,

b) za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: ug@gaszowice.pl,

c) za pośrednictwem faxu na nr tel.: 32 43 27 141.
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5. Za udzielanie wszelkich wyjaśnień oraz przyjmowanie uwag i opinii odpowiada Skarbnik Gminy - Ewa 
Grabowska.

6. Wyniki konsultacji zostaną ogłoszone zgodnie z zapisami uchwały Nr OG-BR.0007.7.39.2015 Rady Gminy 
Gaszowice z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultacji z radami działalności 
pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 projektów 
aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji (Dz. Urz. Woj. Śl. 
z 2015 roku, poz. 2094).

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
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Projekt

UCHWAŁA NR ....................
RADY GMINY GASZOWICE

z dnia .................... 2015 r.

w sprawie wzoru formularza informacji w sprawie podatku od nieruchomości

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 (t.j. Dz. U. z 2015 roku, poz. 1515 z późn.zm.) w związku z art. 6 ust. 6 i ust.13 ustawy 
z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz. U. z 2014 roku, poz 849 z późn.zm.), po 
przeprowadzeniu konsultacji określonych w Uchwale nr OG-BR.0007.7.39.2015 Rady Gminy Gaszowice z dnia 
26 marca 2015 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultacji z radami dzialalności pożytku 
publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 projektów aktów prawa 
miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji (Dz. Urz. Woj. Śl. z 2015 roku, 
poz. 2094)

NA WNIOSEK WÓJTA GMINY
RADA GMINY GASZOWICE

uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się wzór formularza informacji w sprawie podatku od nieruchomości stanowiący załącznik do 
niniejszej uchwały.

§ 2. Traci moc Uchwała Nr OG-BR.0007.12.61.2013 Rady Gminy Gaszowice  z dnia 28 listopada 2013 r. 
w sprawie wzoru formularza informacji w sprawie podatku do nieruchomości (Dz. Urz. Woj. Śl. z 2013 roku, poz. 
7287).

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gaszowice.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Śląskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2016 roku.
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Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr W.0050.179.2015

Wójta Gminy Gaszowice

z dnia 5 listopada 2015 r.
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1. Numer Identyfikatora Podatkowego składającego informację 

(NIP lub PESEL) 

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

                                                              

                                                              
                                                                

                                                              

 

IN – 1                   INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI 
 

 

 
 

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jedn. Dz. U. z 2014 r., poz. 849 z późn.  zm.).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), 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).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 

Urzędowym Unii Europejskiej – wydanie specjalne. 

Składający:   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. 

Termin składania:  W  terminie 14 dni od zaistnienia okoliczności mających wpływ na powstanie, bądź wygaśnięcie obowiązku podatkowego lub 
zaistnienia zdarzenia mającego wpływ na wysokość podatku. 

Miejsce składania:  Wójt Gminy właściwy ze względu na miejsce położenia  przedmiotów opodatkowania. 

A. MIEJSCE SKŁADANIA INFORMACJI 
 

 

3. Wójt Gminy Gaszowice 

    Adres:  44-293 GASZOWICE UL. RYDUŁTOWSKA 2 

B. DANE SKŁADAJĄCEGO INFORMACJĘ  
 

B.1 DANE IDENTYFIKACYJNE 
 4. Rodzaj własności, posiadania (zaznaczyć właściwą kratkę) 

     1. właściciel          2. współwłaściciel        3. posiadacz samoistny    4. współposiadacz samoistny    5. użytkownik wieczysty 

    6. współużytkownik wieczysty  7. posiadacz zależny (np. dzierżawca, najemca)  8. współposiadasz zależny (np. dzierżawca,    

         najemca) 
 

 
 

5. Miejsce/a (adres/y) położenia przedmiotów opodatkowania oraz identyfikator/y działek, budynków, lokali ( Uwaga! Wykazuje się 
odrębnie dla każdej nieruchomości ) - numer/y działki 

 

 

 

 

6. Numer/y księgi wieczystej  lub zbioru/ów dokumentów oraz nazwa sądu, w którym prowadzona jest księga wieczysta lub zbiór 

dokumentów  (Uwaga! Wykazuje się odrębnie dla każdej nieruchomości) 

  
 

 7. Nazwisko, pierwsze imię, drugie imię, data urodzenia (Uwaga! Datę urodzenia wykazuje się tylko wówczas, gdy osobie fizycznej nie  
nadano numeru PESEL) 

 

 

 8. Imię ojca, imię matki 

 

 9. Numer PESEL/REGON (Uwaga! Numer PESEL wskazuje się tylko wówczas, gdy jest inny niż Numer Identyfikatora Podatkowego 

składającego informację) 

 

B.2 ADRES ZAMIESZKANIA 
 10. Kraj 

 

11. Województwo 12. Powiat 

 13. Gmina 
 

14. Ulica 15. Numer domu / Numer lokalu 

 16. Miejscowość 
 

17. Kod pocztowy 18. Poczta 

 19. Telefon kontaktowy  (informacja  nieobowiązkowa) 

 

C. OKOLICZNOŚCI POWODUJĄCE KONIECZNOŚĆ ZŁOŻENIA INFORMACJI 
 20. Okoliczności (zaznaczyć właściwą kratkę) 

              1. informacja składana po raz pierwszy na dany rok                                2. korekta uprzednio złożonej informacji  

D. DANE DOTYCZĄCE PRZEDMIOTÓW OPODATKOWANIA (z wyjątkiem zwolnionych) 
D.1 POWIERZCHNIA GRUNTÓW ( Uwaga! Wykazujemy z dokładnością do 1 m

2
 .) 

 1. związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, 

bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji 

gruntów i budynków 

21. 

 

............................................................................ m
2 

 

na 

2. Rok 
 

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

 

Nr komputerowy 

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

 

Załącznik do Uchwały Nr ....................

Rady Gminy Gaszowice

z dnia .................... 2015r.
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 2. pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami 

powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników 

sztucznych 

22. 

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

 3. pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej 

statutowej działalności pożytku publicznego przez 

organizacje pożytku publicznego 

23. 

 

............................................................................ m
2 

 

 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  

 

 

 

 

 

 

 

24. 

 

……………………………………………….    m
2
 

D.2 POWIERZCHNIA UŻYTKOWA BUDYNKÓW LUB ICH CZĘŚCI (*) 
 1. a) mieszkalnych 

 

w  tym: 

         - kondygnacji o wysokości od 1,40 do 2,20 m (zaliczyć 50%     
       powierzchni) 

         - kondygnacji o wysokości powyżej 2,20 m 

25. 
 

 

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

 

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

     b) piwnic w budynkach  mieszkalnych 
 

w tym: 

          - kondygnacji o wysokości od 1,40 do 2,20 (zaliczyć 50%   
             powierzchni) 

 

          - kondygnacji o wysokości powyżej 2,20 m 

26. 
 

 

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

 

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

     c)  garaży w budynkach mieszkalnych 
 

w tym: 
         - kondygnacji o wysokości od 1,40 do 2,20 m (zaliczyć 50%    

           powierzchni) 

 
         - kondygnacji o wysokości powyżej 2,20 m 

27. 
 

 
 

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

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

 2. związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej 

oraz  budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na 

prowadzenie działalności gospodarczej  
 

 w  tym: 

- kondygnacji o wysokości od 1,40 do 2,20 m (zaliczyć 50% 
powierzchni) 

 

         - kondygnacji o wysokości powyżej 2,20 m 

28. 

 

 

 
 

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

 

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

 3. zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w 

zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym  
 

 w  tym: 
- kondygnacji o wysokości od 1,40 do 2,20 m (zaliczyć 50% 

powierzchni) 

 
         - kondygnacji o wysokości powyżej 2,20 m 

29. 

 

 
 
 

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

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

 4. związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w 

rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych 

przez podmioty udzielające tych świadczeń  

  

w tym: 
- kondygnacji o wysokości od 1,40 do 2,20 m (zaliczyć 50% 

powierzchni) 
 

         - kondygnacji o wysokości powyżej 2,20 m  

30. 

 

 

 
 

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

 

................................................................................................ m2 
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5. pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej 

statutowej działalności pożytku publicznego przez 

organizacje pożytku publicznego z podziałem na: 

  

    a) garaże wolnostojące 

 
 w tym: 
    - kondygnacje o wysokości od 1,40 do 2,20 m (zaliczyć 50%  

        powierzchni) 

 
    - kondygnacje o wysokości powyżej 2,20 m 

 

    b) budynki gospodarcze 

 
 w tym: 

    - kondygnacje o wysokości od 1,40 do 2,20 m (zaliczyć 50%  

        powierzchni) 

 

    - kondygnacje  o wysokości powyżej 2,20 m 

 

    c) budynki pozostałe 

 
w tym: 

    - kondygnacje o wysokości od 1,40 do 2,20 m (zaliczyć 50%  
        powierzchni) 

 

    - kondygnacje  o wysokości powyżej 2,20 m 
      

31. 

 

 

 

 

 

 

 

.............................................................................m
2 

 

.............................................................................m
2 

 

 

 

 

.............................................................................m
2 

 

.............................................................................m
2 

 

 

 

 

.............................................................................m
2 

 

.............................................................................m
2 

 

 
 

* 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. 

D.3 BUDOWLE 

 1. budowle 
     (według wartości określonej na podstawie art. 4 ust.1 pkt 3 i ust. 3-7 

ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych) 

32. 

 

.............................................................................. zł 
                    (wykazać w pełnych złotych) 

E. INFORMACJA O PRZEDMIOTACH ZWOLNIONYCH 
           (podać powierzchnię, bądź wartość budowli przedmiotów zwolnionych oraz przepis prawa – z  jakiego tytułu występuje zwolnienie) 
 

 

budynki gospodarcze lub ich części położone na gruntach gospodarstw rolnych, służące wyłącznie działalności rolniczej o pow. …………………….. 

 - zwolnione na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 4 lit. b) ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych. 

 

 
inne ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….  

 

 

 

 

 

F. OŚWIADCZENIE I PODPIS SKŁADAJĄCEGO / OSOBY REPREZENTUJĄCEJ 

SKŁADAJĄCEGO 
       Oświadczam, że podane przeze mnie dane są zgodne z prawdą. 

 33. Imię 

 

34. Nazwisko 

 35. Data wypełnienia (dzień - miesiąc - rok) 

 
36. Podpis (pieczęć) składającego / osoby reprezentującej 

składającego 
 

 

G. ADNOTACJE ORGANU PODATKOWEGO 
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 37. Uwagi organu podatkowego 

 

 
 38. Data i podpis przyjmującego formularz 
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Projekt

UCHWAŁA NR ....................
RADY GMINY GASZOWICE

z dnia .................... 2015 r.

w sprawie wzoru formularza deklaracji na podatek od nieruchomości

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 (t.j. Dz. U z 2015 roku, poz. 1515 z późn. zm.) w związku z art. 6 ust. 9 pkt 
1 i ust. 13 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz. U. z 2014 roku, poz. 
849 z późn. zm.) po przeprowadzeniu konsultacji określonych w Uchwale nr OG-BR.0007.7.39.2015 Rady Gminy 
Gaszowice z dnia 26 marca 2015r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultacji z radami dzialalności 
pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 projektów 
aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji (Dz. Urz. Woj. Śl. 
z 2015 roku, poz. 2094)

NA WNIOSEK WÓJTA GMINY
RADA GMINY GASZOWICE

uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się wzór formularza deklaracji na podatek od nieruchomości stanowiący załącznik do niniejszej 
uchwały.

§ 2. Traci moc Uchwała Nr OG-BR.0007.12.64.2013 Rady Gminy Gaszowice  z dnia 28 listopada 2013 r. 
w sprawie wzoru deklaracji na podatek od nieruchomości (Dz. Urz. Woj. Śl. z 2013 roku, poz. 7290).

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gaszowice.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Śląskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2016 roku.
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Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr W.0050.179.2015

Wójta Gminy Gaszowice

z dnia 5 listopada 2015 r.
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            Pieczęć nagłówkowa podatnika  

                                                      

 

1. Numer Identyfikacji Podatkowej składającego 

deklarację 
 

   NIP................................................................................... 

 

  

2. Klasa PKD 
    

………………………………………………………………… 

 

 

DN – 1                     DEKLARACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI 

 

 

 

 
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych ( tekst jedn. Dz.U. z 2014 r. poz. 849 z późn zm. ). 

Składający:   Formularz przeznaczony dla osób prawnych, jednostek organizacyjnych, spółek nie mających osobowości prawnej, jednostek 
organizacyjnych Agencji Nieruchomości Rolnej Skarbu Państwa, a także jednostek organizacyjnych  Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy 

 Państwowe 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 oraz dla osób fizycznych będących współwłaścicielami lub współposiadaczami z osobami 

 prawnymi, bądź z innymi jednostkami organizacyjnymi nieposiadającymi osobowości prawnej lub z spółkami nieposiadającymi osobowości prawnej, z 

 wyjątkiem osób tworzących wspólnotę mieszkaniową. 
Termin składania: Do 31 stycznia każdego roku podatkowego; w terminie 14 dni od zaistnienia okoliczności mających wpływ na powstanie, bądź 

wygaśnięcie obowiązku podatkowego lub zaistnienia zdarzeń mających wpływ na wysokość podatku. 

Miejsce składania:  Wójt Gminy Gaszowice właściwy ze względu na miejsce położenia przedmiotów opodatkowania. 

A. MIEJSCE SKŁADANIA DEKLARACJI 
    Wójt Gminy Gaszowice 

  Adres 44-293 Gaszowice, ul. Rydułtowska 2 

B. DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ (niepotrzebne skreślić) 
       * - dotyczy składającego deklarację niebędącego osobą fizyczną            ** - dotyczy składającego deklarację będącego osobą fizyczną 

B.1 DANE IDENTYFIKACYJNE 

 
 4. Rodzaj składającego deklarację (zaznaczyć właściwą kratkę) 

     1. osoba fizyczna    2. osoba prawna     3. jednostka organizacyjna      4. spółka nie mająca osobowości prawnej 
 5. Rodzaj własności, posiadania (zaznaczyć właściwą kratkę) 

     1. właściciel         2. współwłaściciel     3. posiadacz  samoistny       4. współposiadacz samoistny   5. użytkownik wieczysty 
     6. współużytkownik wieczysty    7. posiadacz zależny (np. dzierżawca, najemca)      8. współposiadasz zależny (np. dzierżawca, 

najemca) 

 
 

6. Miejsce/a (adres/y) położenia przedmiotów opodatkowania oraz identyfikator/y działek, budynków, lokali ( Uwaga! Wykazuje się odrębnie dla 
każdej nieruchomości ) 

 

 

 7. Numer/y księgi wieczystej lub zbioru/ów dokumentów oraz nazwa sądu, w którym prowadzona jest księga wieczysta lub zbiór dokumentów     

( Uwaga! Wykazuje się odrębnie dla każdej nieruchomości ) 

 
 

 8. Nazwa pełna * / Nazwisko, pierwsze imię, drugie imię** 

 

 

 9. Nazwa skrócona* / imię ojca, imię matki, data urodzenia ( Uwaga! Wykazuje się tylko wówczas, gdy osobie fizycznej nie nadano numeru 

PESEL ) ** 

 
 

 

 

 
 

10. Identyfikator REGON* / Numer PESEL** 

 

na 

3. Rok 
 

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

Załącznik do Uchwały Nr ....................

Rady Gminy Gaszowice

z dnia .................... 2015r.
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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. OKOLICZNOŚCI POWODUJĄCE KONIECZNOŚĆ ZŁOŻENIA DEKLARACJI 
  

20. Okoliczności (zaznaczyć właściwą kratkę) 

 1. deklaracja na dany rok       

 2. korekta deklaracji rocznej (miesiąc, rok) ( _   _  - _   _   _   _ )    

 3. wygaśnięcie obowiązku podatkowego 

 4.powstanie obowiązku podatkowego w trakcie roku          

 5. zmiana miejsca zamieszkania lub siedziby 

 

D. DANE DOTYCZĄCE PRZEDMIOTÓW OPODATKOWANIA (z wyjątkiem zwolnionych) 

 Wyszczególnienie Podstawa 

opodatkowania 

Stawka podatku 

wynikająca z 

Uchwały Rady 

Gminy 

Gaszowice   

w zł,gr 

Kwota podatku 

w zł, gr. 

(należy zaokrąglić 

do pełnych 

dziesiątek groszy) 

D.1 POWIERZCHNIA GRUNTÓW (Uwaga! Wykazujemy z dokładnością do 1 m kw.) 

 1. związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, 

bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji 

gruntów i budynków 

21. 

 

................... m
2
 

22. 

 

.................,....... 

23. 

 

.................,....... 

 2. pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami 

powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników 

sztucznych 

24. 

 

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

25. 

 

.................,....... 

26. 

 

.................,....... 

 3. pozostałe grunty, w tym zajęte na prowadzenie odpłatnej 

statutowej działalności pożytku publicznego przez 

organizacje pożytku publicznego 

27. 

 

................... m
2
 

28. 

 

.................,....... 

29. 

 

.................,....... 

 

 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 

30. 

 

 

 

 

 

 

 

………….. m
2
 

 

 

31. 

 

 

 

 

 

 

 

…………,..…. 

32. 

 

 

 

 

 

 

 

……………,….. 

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

 1. mieszkalnych – ogółem 

 

 

33. 

..................... m
2
 

34. 

.................,....... 

35. 

.................,....... 

     
w tym: 

    - kondygnacji o wysokości od 1,40 do 2,20 m (zaliczyć 50% 

powierzchni) 

 

    - kondygnacji o wysokości powyżej 2,20 m  

 
36. 

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

 

 

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

 

 
37. 

........................,........ 

 

 

........................,........ 

 
38. 

........................,........ 

 

 

........................,........ 
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* 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. 

 2. związanych z prowadzeniem działalności 

gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub 

ich części zajętych na prowadzenie działalności 

gospodarczej ogółem, 
    w  tym: 
         - kondygnacji o wysokości od 1,40 do 2,20 m (zaliczyć 50% 

powierzchni) 

         - kondygnacji o wysokości powyżej 2,20 m 

39. 

 

........................... m
2
 

 
 

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

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

40. 

 

.................,....... 
 
 

........................,........ 

 
........................,........ 

41. 

 

.................,....... 
 
 

........................,........ 

 
........................,........ 

 

 

 

 

 

 

 

3. zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej w 

zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym 

ogółem, 

 
    w tym: 

         - kondygnacji o wysokości od 1,40 do 2,20 m (zaliczyć 50% 
powierzchni) 

         - kondygnacji o wysokości powyżej 2,20 m 

 

42. 

 

..................... m
2
 

 

 

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

 

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

 

43. 

 

.................,....... 
 

 

........................,........ 
 

........................,........ 

 

44. 

 

.................,....... 
 

 

........................,........ 
 

........................,......... 

 4.Związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w 

rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych 

przez podmioty udzielające tych świadczeń ogółem 
     

w tym: 

         - kondygnacji o wysokości od 1,40 do 2,20 m (zaliczyć 50% 
powierzchni) 

         - kondygnacji o wysokości powyżej 2,20 m 

45. 

......................m
2
 

 
 

 

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

 

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

46. 

.................,....... 
 
 

 

.......................,........ 
 

........................,........ 

47. 

.................,....... 
 
 

 

........................,........ 
 

........................,........ 

 5. pozostałych, w tym zajęte na prowadzenie odpłatnej 

statutowej działalności pożytku publicznego przez 

organizacje pożytku publicznego ogółem 
 

w tym: 

- kondygnacji o wysokości od 1,40 do 2,20 m (zaliczyć 50% 
powierzchni) 

    - kondygnacji o wysokości powyżej 2,20 m 

 

 

48. 

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

 

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

 

 

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

 

49. 

.................,....... 
 

 

........................,........ 
 

 

........................,........ 

 

50. 

.................,....... 
 

 

........................,........ 
 

 

........................,........ 

D.3 BUDOWLE 

 1Budowle 
(według wartości określonej na podstawie art. 4 ust1 pkt 3 i ust. 3-7 

ustawy o podatkach i opłatach lokalnych) 

51. 

 

......................zł. 

52. 
 

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

53. 

 

.................,....... 

 

E. ŁĄCZNA KWOTA PODATKU 

 Kwota podatku 

Suma kwot z kol. D (należy zaokrąglić do pełnych złotych, w ten sposób, że końcówki kwot wynoszące mniej niż 50 

groszy pomija się, a końcówki kwot wynoszące 50 i więcej groszy podwyższa się do pełnych złotych )  

54. 

 

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

 

F. INFORMACJA O PRZEDMIOTACH  ZWOLNIONYCH 
               (podać powierzchnię, bądź  wartość budowli przedmiotów zwolnionych oraz przepis prawa - z jakiego tytułu występuje zwolnienie) 
55. 

 

 

 

G.  INFORMACJA O ZAŁĄCZNIKACH ( załączniki dołączone do niniejszej deklaracji ) 

 56. Liczba załączników ( podać ilość oraz czego dotyczą )  
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H. OŚWIADCZENIE I PODPIS SKŁADAJĄCEGO / OSOBY REPREZENTUJĄCEJ 

SKŁADAJĄCEGO 
       Oświadczam, że podane przeze mnie dane są zgodne z prawdą. 
 57. Imię 

 
 

58. Nazwisko 

 59. Data wypełnienia (dzień - miesiąc - rok) 

 

 
 

60. Podpis (pieczęć) składającego / osoby reprezentującej składającego 

I. ADNOTACJE ORGANU PODATKOWEGO 

 58. Uwagi organu podatkowego 

61. 

1. W wyniku wstępnej kontroli przypada: 
 

    do przypisu ………………...…….. zł                                            do odpisu ……………….……………. zł  

 

2. Przypisano – odpisano dnia …….…………na kwotę ……………….. zł  
 

  

 62.  Data i podpis przyjmującego formularz 
 

 

 
Pouczenie: 

1. Osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej są zobowiązane wpłacać obliczony 

w deklaracji podatek od nieruchomości bez wezwania w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku 

podatkowego na rachunek budżetu Urzędu Gminy Gaszowice o numerze 56 8470 0001 2040 0051 5025 0001 za 

poszczególne miesiące do 15 każdego miesiąca a za styczeń do dnia 31 stycznia .  W przypadku gdy kwota podatku 

nie przekracza 100,00 zł. podatek płatny jest jednorazowo w terminie płatności pierwszej raty. 

2. W przypadku niewpłacenia w obowiązujących terminach i ratach kwoty podatku z poz. 54 lub 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, ze zm.). 

3. Obowiązek składania deklaracji na podatek od nieruchomości, o którym mowa w art. 6 ust. 9 pkt 1 ustawy 

o podatkach i opłatach lokalnych, dotyczy również podatników korzystających ze zwolnień na mocy ustawy oraz 

uchwał Rady Gminy Gaszowice.  

4. Klasa PKD: należy wpisać podstawową klasę rodzaju działalności zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 

24 grudnia 2007 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności  (PKD) ( Dz. U.  Nr 251, poz. 1885 z późn. zm. ). 
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Projekt

UCHWAŁA NR ....................
RADY GMINY GASZOWICE

z dnia .................... 2015 r.

w sprawie wzoru formularza informacji w sprawie podatku rolnego

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 (t.j. Dz. U. z 2015 roku, poz. 1515 z późn. zm.) w związku z art. 6a ust. 5 i ust. 11 ustawy 
z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (t.j. Dz. U. z 2013 roku, poz. 1381 z późn. zm.), po przeprowadzeniu 
konsultacji określonych w Uchwale nr OG-BR.0007.7.39.2015 Rady Gminy Gaszowice z dnia 26 marca 2015r. 
w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultacji z radami dzialalności pożytku publicznego lub 
organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 projektów aktów prawa miejscowego 
w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji (Dz. Urz. Woj. Śl. z 2015 roku, poz. 2094)

NA WNIOSEK WÓJTA GMINY
RADA GMINY GASZOWICE

uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się wzór formularza informacji w sprawie podatku rolnego stanowiący załącznik do niniejszej 
uchwały.

§ 2. Traci moc Uchwała Nr OG-BR.0007.12.62.2013 Rady Gminy Gaszowice z dnia 28 listopada 2013 r. 
w sprawie wzoru formularza informacji w sprawie podatku rolnego (Dz. Urz. Woj. Śl. z 2013 roku, poz. 7288).

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gaszowice.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Śląskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2016 roku.
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Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr W.0050.179.2015

Wójta Gminy Gaszowice

z dnia 5 listopada 2015 r.
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1.Numer Identyfikatora Podatkowego składającego informację 

(NIP lub PESEL)  

 
……………………………………………………………….. 

                                                               

 

IR – 1                               

INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU ROLNEGO 
 

 

 
 

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz.1381 z późn. zm.) 

Składający:            Formularz przeznaczony dla osób fizycznych będących właścicielami gruntów, posiadaczami samoistnymi gruntów, użytkownikami 
wieczystymi gruntów, posiadaczami gruntów na podstawie umowy zawartej stosownie do przepisów o ubezpieczeniu społecznym 

rolników oraz  posiadaczami gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego. 

Termin składania:  W  terminie 14 dni od zaistnienia okoliczności mających wpływ na powstanie, bądź wygaśnięcie obowiązku podatkowego lub 
zaistnienia zdarzeń mających wpływ na wysokość podatku. 

Miejsce składania:  Wójt Gminy właściwy ze względu na miejsce położenia gruntów. 

A. MIEJSCE SKŁADANIA INFORMACJI 
 3. Wójt Gminy Gaszowice 

    Adres: 44-293 Gaszowice ul. Rydułtowska 2 

B. DANE SKŁADAJĄCEGO INFORMACJĘ 

B.1 DANE IDENTYFIKACYJNE 
 4. Rodzaj  własności, posiadania  (zaznaczyć właściwą kratkę) 

     1. właściciel,   2. współwłaściciel,    3. posiadacz samoistny,      4. współposiadacz  samoistny,    5. użytkownik wieczysty,   
    6. współużytkownik wieczysty,    7. posiadacz  zależny (np. dzierżawca),   8. współposiadacz  zależny (np. dzierżawca)    

 

 

5. Miejsce/a (adres/y) położenia przedmiotów opodatkowania oraz identyfikator/y działek (Uwaga! Wykazuje się odrębnie dla każdej 

nieruchomości) – numer/y działki 

 
 

 

 

 

6. Numer/y księgi wieczystej lub zbioru/ów dokumentów oraz nazwa sądu, w którym prowadzona jest księga wieczysta lub zbiór 

dokumentów (Uwaga! Wykazuje się odrębnie dla każdej nieruchomości) 
 

 

 7. Nazwisko, pierwsze imię, drugie imię, data urodzenia (Uwaga! Datę urodzenia wykazuje się tylko wówczas, gdy osobie fizycznej nie 
nadano numeru PESEL) 

 

 

 8. Imię ojca, imię matki 
 

 9. Numer PESEL/REGON (Uwaga! Numer PESEL wskazuje się tylko wówczas, gdy jest inny niż Numer Identyfikatora Podatkowego 

składającego informację) 
 

B.2 ADRES ZAMIESZKANIA 
 10. Kraj 

 

11. Województwo 12. Powiat 

 13. Gmina 
 

14. Ulica 15. Numer domu / Numer lokalu 

 16. Miejscowość 

 

17. Kod pocztowy 18. Poczta 

 19. Telefon kontaktowy (informacja nieobowiązkowa) 
 

C. OKOLICZNOŚCI POWODUJĄCE KONIECZNOŚĆ ZŁOŻENIA INFORMACJI 
 20. Okoliczności (zaznaczyć właściwą kratkę) 

              1. informacja składana po raz pierwszy na dany rok               2. korekta uprzednio złożonej informacji  

D. DANE DOTYCZĄCE PRZEDMIOTÓW OPODATKOWANIA (włącznie ze zwolnionymi) 

 Klasy użytków wynikające z 

ewidencji gruntów i 

budynków 

Powierzchnia gruntu w hektarach fizycznych 
Uwaga! Wykazujemy z dokładnością do 1 m

2
 

 Grunty orne  

 I  

 II  

 IIIa  

 IIIb  

 

na 

2. Rok 
 

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

Nr komputerowy 

 

…………………. 
…………………… 

Załącznik do Uchwały Nr ....................

Rady Gminy Gaszowice

z dnia .................... 2015r.
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 IVa  

 IVb  

 V  

 VI  

 VIz  

 Sady  

 I  

 II  

 III  

 IIIa  

 IIIb  

 IV  

 IVa  

 IVb  

 V  

 VI  

 VIz  

 Użytki zielone (łąki i pastwiska)  

 I  

 II  

 III  

 IV  

 V  

 VI  

 VIz  

 Grunty rolne zabudowane  

 I  

 II  

 IIIa  

 III  

 IIIb  

 IVa  

 IV  

 IVb  

 V  

 VI  

 VIz  

 Grunty pod stawami  

 a) zarybione łososiem, trocią, 

głowacicą, palią i pstrągiem 
 

 b) zarybione innymi gatunkami ryb 

niż w poz. a) 
 

 c) grunty pod stawami 

niezarybionymi 
 

 Grunty pod rowami  

 Grunty zadrzewione i zakrzewione 

na użytkach rolnych 
 

 I  

 II  

 IIIa  

 III  

 IIIb  

 IVa  
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 IVb  

 IV  

 V  

 VI  

 VIz  

 Użytki rolne o nieustalonym 

przeliczniku powierzchni 
 

 Razem  

 

F. INFORMACJA O UŻYTKACH ROLNYCH POŁOŻONYCH NA TERENIE INNYCH GMIN 

(MIAST) RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ 
               (podać nazwę gminy, powiat, województwo oraz powierzchnię użytków rolnych w ha fizycznych i przeliczeniowych ) 

 

 

 

 

 

G. OŚWIADCZENIE I PODPIS SKŁADAJĄCEGO / OSOBY REPREZENTUJĄCEJ 

SKŁADAJĄCEGO 
       Oświadczam, że podane przeze mnie dane są zgodne z prawdą. 
 21. Imię 

 

22. Nazwisko 

 23. Data wypełnienia (dzień – miesiąc – rok) 

 
 

24. Podpis (pieczęć) składającego / osoby reprezentującej składającego 

H. ADNOTACJE ORGANU PODATKOWEGO 

 25. Uwagi organu podatkowego 

 

 

 

 26. Data i podpis przyjmującego formularz 

 

 

 

 

 

E. INFORMACJA O PRZEDMIOTACH  ZWOLNIONYCH 
               (podać rodzaj, klasę i powierzchnię gruntów zwolnionych oraz przepis prawa – z jakiego tytułu występuje zwolnienie) 
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Projekt

UCHWAŁA NR ....................
RADY GMINY GASZOWICE

z dnia .................... 2015 r.

w sprawie wzoru formularza deklaracji na podatek rolny

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 (t.j. Dz. U z 2015 roku, poz. 1515 z późn. zm.) w związku z art. 6a ust. 8 pkt 1 i 
ust. 11 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (t.j. Dz. U. z 2013 roku, poz. 1381 z późn. zm.)  po 
przeprowadzeniu konsultacji określonych w Uchwale nr OG-BR.0007.7.39.2015 Rady Gminy Gaszowice z dnia 
26 marca 2015r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultacji z radami dzialalności pożytku 
publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 projektów aktów prawa 
miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji (Dz. Urz. Woj. Śl. z 2015 roku, 
poz. 2094)

NA WNIOSEK WÓJTA GMINY
RADA GMINY GASZOWICE

uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się wzór formularza deklaracji na podatek rolny stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Traci moc Uchwała Nr OG-BR.0007.12.65.2013 Rady Gminy Gaszowice z dnia 28 listopada 2013 r. 
w sprawie wzoru deklaracji na podatek rolny (Dz. Urz. Woj. Śl. z 2013 roku, poz. 7291).

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gaszowice.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Śląskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2016 roku.
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Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr W.0050.179.2015

Wójta Gminy Gaszowice

z dnia 5 listopada 2015 r.
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            Pieczęć nagłówkowa podatnika  

1. Numer Identyfikacji Podatkowej składającego 
 deklarację 
 

   NIP................................................................................... 

 
DR – 1                                       DEKLARACJA NA PODATEK ROLNY 

 

 

 
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym ( tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 1381z póź. zm.) 

Składający:            Formularz przeznaczony dla osób prawnych, jednostek organizacyjnych oraz spółek nie mających osobowości prawnej 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.  

Termin składania: Do 15 stycznia każdego roku podatkowego; w terminie 14 dni od zaistnienia okoliczności mających wpływ na powstanie, bądź 

wygaśnięcie obowiązku podatkowego lub zaistnienia zdarzeń mających wpływ na wysokość podatku.  
Miejsce składania:  Wójt Gminy Gaszowice właściwy ze względu na miejsce położenia gruntów. 

A. MIEJSCE SKŁADANIA DEKLARACJI 
 3. Wójt Gminy Gaszowice 

    Adres: 44-293 Gaszowice, ul. Rydułtowska 2 

B. DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ (niepotrzebne skreślić) 
       * – dotyczy składającego deklarację niebędącego osobą fizyczną            ** – dotyczy składającego deklarację będącego osobą fizyczną 

B.1 DANE IDENTYFIKACYJNE 
 4. Rodzaj składającego deklarację (zaznaczyć właściwą kratkę) 

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

 5. Rodzaj własności, posiadania  (zaznaczyć właściwą kratkę) 

     1. właściciel ,    2. współwłaściciel (nieprowadzący gospodarstwa w całości),  3. współwłaściciel  (prowadzący gospodarstwo w 

całości),    4. posiadacz samoistny,     5. współposiadacz  samoistny,  6. użytkownik wieczysty, 

     7. współużytkownik wieczysty,    8. posiadacz zależny (np. dzierżawca),    9. współposiadacz  zależny (np. dzierżawca)    

 

 

 

6. Miejsce/a (adres/y) położenia przedmiotów opodatkowania oraz identyfikator/y działek ( Uwaga! Wykazuje się odrębnie dla każdej 

nieruchomości) 
 

 

 

 

 

7. Numer/y księgi wieczystej lub zbioru/ów dokumentów oraz nazwa sądu, w którym prowadzona jest księga wieczysta lub zbiór dokumentów     

(Uwaga! Wykazuje się odrębnie dla każdej nieruchomości) 

 
 

 8. Nazwa pełna* / Nazwisko, pierwsze imię, drugie imię** 

 

 9. Nazwa skrócona* / imię ojca, imię matki ,data urodzenia (Uwaga! Wykazuje się tylko wówczas, gdy osobie fizycznej nie nadano numeru 
PESEL)** 

 

 

 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 

 

na 

2. Rok 

 

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

Załącznik do Uchwały Nr ....................

Rady Gminy Gaszowice

z dnia .................... 2015r.
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C. OKOLICZNOŚCI POWODUJĄCE KONIECZNOŚĆ ZŁOŻENIA DEKLARACJI 
 20. Okoliczności (zaznaczyć właściwą kratkę) 

 1. deklaracja na dany rok       

 2. korekta deklaracji rocznej (miesiąc, rok) ( _   _  - _   _   _   _ )    

 3. wygaśnięcie obowiązku podatkowego 

 4.powstanie obowiązku podatkowego w trakcie roku          

 5. zmiana miejsca zamieszkania lub siedziby 

 

D. DANE DOTYCZĄCE PRZEDMIOTÓW OPODATKOWANIA (włącznie ze zwolnionymi) 

  

 

Klasy 

użytków 

wynikające z 

ewidencji 

gruntów i 

budynków 

Powierzchnia gruntu w hektarach fizycznych  

 

Liczba 

hektarów 

przeliczeniowy

ch 

 
 

Stawka z 

1 ha 

(przeliczeni

owego lub 

fizycznego) 

 w zł, gr 

 

 

Wymiar 

podatku 

rolnego w 

zł, gr 

 

 

Ogółem 

 

Niepodlegające 

przeliczeniu na ha 

przeliczeniowe 

 

Podlegające 

przeliczeniu na 

hektary 

przeliczeniowe 

 Grunty orne       

 I       

 II       

 IIIa       

 IIIb       

 IVa       

 IVb       

 V       

 VI       

 VIz       

 Sady       

 I       

 II       

 III       

 IIIa       

 IIIb       

 IV       

 IVa       

 IVb       

 V       

 VI       

 VIz       

 Użytki 

zielone(Łąki i 

pastwiska) 

      

 I       

 II       

 III       

 IV       

 V       

 VI       
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 VIz       

 Grunty rolne 

zabudowane 
      

 I       

 II       

 IIIa       

 III       

 IIIb       

 IVa       

 IV       

 IVb       

 V       

 VI       

 VIz       

 Grunty pod 

stawami 
      

 a) zarybione 

łososiem, trocią, 
głowacicą, palią 

i pstrągiem,  

      

 b) zarybione 

innymi 
gatunkami ryb 

niż w poz. a; 

grunty pod 

stawami 

niezarybionymi 

      

 Grunty pod 

rowami 
      

 Grunty 

zadrzewione i 

zakrzewione  

na UR 

      

 I       

 II       

 IIIa       

 III       

 IIIb       

 IVa       

 IV       

 IVb       

 V       

 VI       

 VIz       

 grunty rolne 

zabudowane 

oraz użytki 

rolne o 

nieustalonym 

przeliczniku 

powierzchni 

      

 Razem 

( bez 

zwolnień) 
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E. INFORMACJA O UŻYTKACH ROLNYCH POŁOŻONYCH NA TERENIE INNYCH GMIN 

(MIAST) RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ 
               (podać nazwę gminy, powiat, województwo oraz rodzaj, klasę i powierzchnię użytków rolnych ) 

 

 

 

 

F. INFORMACJA O PRZEDMIOTACH  ZWOLNIONYCH 
               (podać rodzaj, klasę i powierzchnię gruntów zwolnionych oraz przepis prawa – z jakiego tytułu występuje zwolnienie) 

 

 

 

 

G. ULGI W PODATKU ROLNYM OD GRUNTÓW  

 1. z tytułu nabycia lub objęcia w zagospodarowanie gruntów  

 2. inwestycyjne  

 3. tereny podgórskie i górskie  

 4. inne  

 Razem  

 

H. ŁĄCZNA KWOTA PODATKU  

 Kwota podatku 

Różnica kwot z D –  F  (należy zaokrąglić do pełnych złotych, w ten sposób, że końcówki kwot wynoszące mniej niż 50 groszy 

pomija się, a końcówki kwot wynoszące 50 i więcej groszy podwyższa się do pełnych złotych )  

 

 

I. OŚWIADCZENIE I PODPIS SKŁADAJĄCEGO / OSOBY REPREZENTUJĄCEJ 

SKŁADAJĄCEGO 
       Oświadczam, że podane przeze mnie dane są zgodne z prawdą. 
 21. Imię 

 

 

22. Nazwisko 

 23. Data wypełnienia (dzień – miesiąc – rok) 

 
 

24. Podpis (pieczęć) składającego / osoby reprezentującej składającego 

 

J. ADNOTACJE ORGANU PODATKOWEGO 

 25. Uwagi organu podatkowego 

 

 

 

 26.Data i podpis przyjmującego formularz 

 
Pouczenie: 

1. Osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej są zobowiązane 

wpłacać obliczony w deklaracji podatek rolny w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku 

podatkowego na rachunek budżetu Urzędu Gminy Gaszowice o numerze 56 8470 0001 2040 0051 5025 

0001w terminach do dnia 15 marca, 15 maja, 15 września, 15 listopada.  W przypadku gdy kwota 

podatku nie przekracza 100,00 zł. podatek płatny jest jednorazowo w terminie płatności pierwszej raty. 

2. W przypadku niewpłacenia w obowiązujących terminach i ratach kwoty podatku lub 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, ze zm.). 

3. Obowiązek składania deklaracji na podatek rolny, o którym mowa w ust. 5 i ust. 8 pkt 1 ustawy 

o podatku rolnym, dotyczy również podatników korzystających ze zwolnień na mocy ustawy.  
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Projekt

UCHWAŁA NR ....................
RADY GMINY GASZOWICE

z dnia .................... 2015 r.

w sprawie wzoru formularza informacji w sprawie podatku leśnego

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 (t.j. Dz. U. z 2015 roku, poz. 1515 z późn.zm.) w związku z art. 6 ust. 2 i ust. 9 ustawy 
z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (t.j. Dz. U. z 2013 roku, poz 465 z późn. zm.), po 
przeprowadzeniu konsultacji określonych w Uchwale nr OG-BR.0007.7.39.2015 Rady Gminy Gaszowice z dnia 
26 marca 2015 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultacji z radami dzialalności pożytku 
publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 projektów aktów prawa 
miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji (Dz. Urz. Woj. Śl. z 2015 roku, 
poz. 2094)

NA WNIOSEK WÓJTA GMINY
RADA GMINY GASZOWICE

uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się wzór formularza informacji w sprawie podatku leśnego stanowiący załącznik do niniejszej 
uchwały.

§ 2. Traci moc Uchwała Nr OG-BR.0007.12.60.2013 Rady Gminy Gaszowice z dnia 28 listopada 2013 r. 
w sprawie wzoru formularza informacji w sprawie podatku leśnego (Dz. Urz. Woj. Śl. z 2013 roku, poz. 7286).

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gaszowice.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Śląskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2016 roku.
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Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr W.0050.179.2015

Wójta Gminy Gaszowice

z dnia 5 listopada 2015 r.
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1. Numer Identyfikatora  Podatkowego składającego informację 

(NIP lub PESEL) 

 

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

  

 

 

IL-1                                       INFORMACJA  W SPRAWIE  PODATKU  LEŚNEGO 

 

                                                

                                                                       na 

2. Rok 

     

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

 

   

Podstawa prawna:  ustawa z dnia  30 października 2002 r. o podatku leśnym (jednolity tekst Dz. U. z 2013 r., poz. 465, z późn. zm.). 

Składający:             Formularz przeznaczony dla osób fizycznych będących właścicielami  lasów, posiadaczami samoistnymi lasów, użytkownikami 

wieczystymi lasów, posiadaczami lasów stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego.  

Termin składania:  W terminie 14 dni od zaistnienia okoliczności mających wpływ na powstanie, bądź  wygaśnięcie obowiązku podatkowego  

                               lub zaistnienia zdarzeń mających wpływ na wysokość podatku. 

Miejsce składania: Wójt Gminy  właściwy ze względu na miejsce położenia lasu. 

A. MIEJSCE SKŁADANIA INFORMACJI 
 

 

3. Wójt Gminy Gaszowice 

   Adres:  44-293 GASZOWICE UL. RYDUŁTOWSKA 2 

B. DANE SKŁADAJĄCEGO INFORMACJĘ  

B.1 DANE IDENTYFIKACYJNE 
 4. Rodzaj własności, posiadania (zaznaczyć właściwą kratkę) 

     1. właściciel   2. współwłaściciel    3. posiadacz samoistny  4. współposiadacz samoistny  5. użytkownik wieczysty 

     6. współużytkownik wieczysty    7. posiadacz  zależny (np. dzierżawca)   8. współposiadacz  zależny (np. dzierżawca)    

5. Miejsce/a (adres/y) położenia lasu oraz  identyfikator/y działek (Uwaga! Wykazuje się odrębnie dla każdej nieruchomości)  

  -  numer/y działki 

 
 

 6. Numer/y księgi wieczystej lub zbioru/ów dokumentów oraz nazwa sądu, w którym prowadzona jest księga wieczysta lub zbiór 

dokumentów  (Uwaga! Wykazuje się odrębnie dla każdej nieruchomości) 

 

 
 7.  Nazwisko, pierwsze imię, drugie imię, data urodzenia (Uwaga! Datę urodzenia wykazuje się tylko wówczas, gdy osobie fizycznej nie 

nadano numeru PESEL) 

 8. Imię ojca, imię matki 

 
9. Numer PESEL/REGON (Uwaga! Numer PESEL wskazuje się tylko wówczas, gdy jest inny niż Numer Identyfikatora Podatkowego 

składającego informację) 

 

B.2  ADRES ZAMIESZKANIA 
 10. Kraj 

 
11. Województwo 12. Powiat 

13. Gmina 

 
14. Ulica 15. Nr domu/Nr lokalu 

16. Miejscowość 

 
17. Kod pocztowy 18. Poczta 

 19. Telefon kontaktowy (informacja nieobowiązkowa) 

 

C. OKOLICZNOŚCI POWODUJĄCE KONIECZNOŚĆ ZŁOŻENIA INFORMACJI 

 20. Okoliczności (zaznaczyć właściwą kratkę) 

              1. Informacja składana po raz pierwszy na dany rok                  2. korekta złożonej uprzednio informacji 

D. DANE DOTYCZĄCE PRZEDMIOTÓW OPODATKOWANIA 

D.1  Z WYJĄTKIEM ZWOLNIONYCH 

 Wyszczególnienie Powierzchnia w hektarach fizycznych 
(Uwaga! Wykazujemy z dokładnością do 1 m2.) 

 

1 2 

1. Lasy wchodzące w skład rezerwatów 

    przyrody i parków narodowych 

 

2. Lasy pozostałe (nie wymienione 

    w wierszu 1) 

 

3. Razem (w. 1–2) 
 

 

 
 

 

 

F. OŚWIADCZENIE I PODPIS SKŁADAJĄCEGO / OSOBY REPREZENTUJĄCEJ 

Nr komputerowy 
 

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

 

Załącznik do Uchwały Nr ....................

Rady Gminy Gaszowice

z dnia .................... 2015r.

Id: 3DE4A571-2E73-4E4F-B163-46C231DADAB8. Projekt Strona 2Id: 29311CDF-5F33-4B37-BCEE-FCB76AE17896. Przyjęty Strona 2



 

E. INFORMACJA O PRZEDMIOTACH ZWOLNIONYCH 
               (podać powierzchnię lasu zwolnionego oraz przepis prawa - z jakiego tytułu występuje zwolnienie) 

 
 

 

 

 

F. OŚWIADCZENIE I PODPIS SKŁADAJĄCEGO / OSOBY REPREZENTUJĄCEJ 

SKŁADAJĄCEGO 
       Oświadczam, że podane przeze mnie dane są zgodne z prawdą. 

 21. Imię 

 

22. Nazwisko 

 23. Data wypełnienia (dzień - miesiąc - rok) 

 
24. Podpis (pieczęć) składającego / osoby reprezentującej składającego 

 

 

G. ADNOTACJE ORGANU PODATKOWEGO 
 25. Uwagi organu podatkowego 

 

 

 

 26.Data i  podpis przyjmującego formularz 
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Projekt

UCHWAŁA NR ....................
RADY GMINY GASZOWICE

z dnia .................... 2015 r.

w sprawie wzoru formularza deklaracji na podatek leśny

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 (t.j. Dz. U. z 2015 roku, poz. 1515 z późn. zm.) w związku z art. 6 ust. 5 pkt 1 i 
ust. 9 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (t.j. Dz. U. z 2013 roku, poz. 465 z późn. zm.), po 
przeprowadzeniu konsultacji określonych w Uchwale nr OG-BR.0007.7.39.2015 Rady Gminy Gaszowice z dnia 
26 marca 2015r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultacji z radami dzialalności pożytku 
publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 projektów aktów prawa 
miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji (Dz. Urz. Woj. Śl. z 2015 roku, 
poz. 2094)

NA WNIOSEK WÓJTA GMINY
RADA GMINY GASZOWICE

uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się wzór formularza deklaracji na podatek leśny stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Traci moc Uchwała Nr OG-BR.0007.12.63.2013 Rady Gminy Gaszowice z dnia 28 listopada
2013 r. w sprawie wzoru deklaracji na podatek leśny (Dz. Urz. Woj. Śl. z 2013 roku, poz. 7289).

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gaszowice.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Śląskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2016 roku.
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            Pieczęć nagłówkowa podatnika  

                                                               

1. Numer Identyfikacji Podatkowej składającego 

deklarację 
 

   NIP................................................................................... 

 

 

 

DL-1                                       DEKLARACJA  NA  PODATEK  LEŚNY 

 

 

                                                          na 

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

  

Podstawa prawna:  ustawa z dnia  30 października 2002 r. o podatku leśnym (tekst jedn. Dz. U. z 2013 poz. 465, ze zm.). 

Składający:             Formularz przeznaczony dla osób  prawnych, jednostek organizacyjnych oraz spółek nie mających osobowości prawnej 
będących właścicielami  lasów, posiadaczami samoistnymi lasów, użytkownikami wieczystymi lasów, posiadaczami lasów 

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 z spółkami nieposiadającymi osobowości prawnej.. 

Termin składania:  Do dnia 15 stycznia każdego roku podatkowego; w terminie 14 dni od zaistnienia okoliczności mających wpływ na 

                               powstanie, bądź  wygaśnięcie obowiązku podatkowego lub zaistnienia zdarzeń mających wpływ na wysokość podatku. 
Miejsce składania: Wójt Gminy Gaszowice właściwy ze względu na miejsce położenia lasu. 
A. MIEJSCE SKŁADANIA DEKLARACJI 
 3. Wójt Gminy Gaszowice 

   Adres 44-293 Gaszowice, ul. Rydułtowska 2 

B. DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ (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 kratkę) 

     1. osoba fizyczna   2. osoba prawna    3. jednostka organizacyjna  
      4. spółka nie mająca osobowości prawnej 
5. Rodzaj własności, posiadania  ( zaznaczyć właściwą kratkę) 

    1. właściciel  2. współwłaściciel  3. posiadacz samoistny 4. współposiadacz samoistny 5. użytkownik 

wieczysty  5. współużytkownik wieczysty    6. Posiadacz lasów, stanowiących własność Skarbu Państwa lub 

jednostki samorządu terytorialnego 
6. Miejsce/a (adres/y) położenia lasu oraz identyfikator/y działek (Uwaga! Wykazuje się odrębnie dla każdej 

nieruchomości) 

 

 

 

7. Numer/y księgi wieczystej lub zbioru/ów dokumentów oraz nazwa sądu, w którym prowadzona jest księga 

wieczysta lub zbiór dokumentów   (Uwaga! Wykazuje się odrębnie dla każdej nieruchomości) 

 

 

 

8. Nazwa pełna* / Nazwisko, pierwsze imię, drugie imię** 

 

 

 

 

9. Nazwa skrócona* /Imię ojca, imię matki, data urodzenia (Uwaga! Wykazuje się tylko wówczas, gdy osobie 

fizycznej nie nadano numeru PESEL) ** 

 

 

 

 

10. Identyfikator REGON* / Numer PESEL** 

 

 

 

Załącznik do Uchwały Nr ....................

Rady Gminy Gaszowice

z dnia .................... 2015r.
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B.2 ADRES SIEDZIBY* / ADRES ZAMIESZKANIA** 
 11. Kraj 

 

 

12. Województwo 13. Powiat 

14. Gmina 

 

 

15. Ulica 16. Nr domu/Nr lokalu 

17. Miejscowość 

 

 

18. Kod pocztowy 19. Poczta 

C. OKOLICZNOŚCI POWODUJĄCE KONIECZNOŚĆ ZŁOŻENIA DEKLARACJI 
 20. Okoliczności (zaznaczyć właściwą kratkę) 

                            1. deklaracja roczna                                                 2. korekta deklaracji rocznej 
 
D. DANE DOTYCZĄCE PRZEDMIOTÓW OPODATKOWANIA (Uwaga! Wykazujemy z dokładnością do 1 m kw.) 
D.1  Z WYJĄTKIEM ZWOLNIONYCH 

  

Wyszczególnienie 

Powierzchnia w 

hektarach 

fizycznych 

 

Stawka podatku 

(0,220 m3 

drewna x cena 

drewna) 
w zł, gr 

Podatek w zł, gr 

-  należy zaokrąglić 

do pełnych 

dziesiątek groszy 

(rubr. 2 x rubr.3) 
1 2 3 4 

1. Lasy wchodzące w skład rezerwatów 

    przyrody i parków narodowych 

21 

 

 

22 23 

2. Lasy pozostałe (nie wymienione w wierszu 1) 

 

24 

 

25 26 

3. Razem ( 1 i 2) (należy zaokrąglić do pełnych złotych, 

w ten sposób, że końcówki kwot wynoszące mniej niż 50 
groszy pomija się, a końcówki kwot wynoszące 50 i więcej 

groszy podwyższa się do pełnych złotych ) 
 

27 28 29 

E. INFORMACJA O PRZEDMIOTACH  ZWOLNIONYCH 
               (podać powierzchnię zwolnionego lasu oraz przepis prawa - z jakiego tytułu występuje zwolnienie) 
 

 

 

 

 

F. OŚWIADCZENIE I PODPIS SKŁADAJĄCEGO / OSOBY REPREZENTUJĄCEJ SKŁADAJĄCEGO 
       Oświadczam, że podane przeze mnie dane są zgodne z prawdą. 

 

 30. Imię 
 

 

31. Nazwisko 
 

 

 

 32. Data wypełnienia (dzień - miesiąc - rok) 

 
 

33. Podpis (pieczęć) składającego / osoby reprezentującej składającego 
 

 

 

G. ADNOTACJE ORGANU PODATKOWEGO  

 34. Uwagi organu podatkowego 
 

 

 

 

 35. Data i podpis przyjmującego formularz 

 

 

 

 
Pouczenie: 

1. Osoby prawne oraz jednostki organizacyjne w tym spółki nieposiadające osobowości prawnej, jednostki organizacyjne Lasów państwowych a 

także jednostki organizacyjne Agencji Nieruchomości Rolnych są zobowiązane wpłacać obliczony w deklaracji podatek leśny bez wezwania 

w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego na rachunek budżetu Urzędu Gminy Gaszowice o numerze 56 8470 

0001 2040 0051 5025 0001 za poszczególne miesiące do 15 każdego miesiąca.  W przypadku gdy kwota podatku nie przekracza 100,00 zł. 

podatek płatny jest jednorazowo w terminie płatności pierwszej raty. 
2. W przypadku niewpłacenia w obowiązujących terminach i ratach kwoty podatku z poz. 32 lub 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 poz. 1619, ze zm.).  
3. Obowiązek składania deklaracji na podatek od nieruchomości, o którym mowa w art. 2 i 5 pkt 1 ustawy o podatku leśnym, dotyczy również 

podatników korzystających ze zwolnień na mocy ustawy.  
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Projekt

UCHWAŁA NR ....................
RADY GMINY GASZOWICE

z dnia .................... 2015 r.

w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2016

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 (t.j. Dz. U. z 2015 roku, poz. 1515 z późn. zm.), art. 10 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 
12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz. U. z 2014 roku, poz. 849 z późn. zm.) oraz 
Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 5 sierpnia 2015 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych 
podatków i opłat lokalnych w 2016 r. (M.P. z dnia 19 sierpnia 2015 roku, poz. 735) i Obwieszczenia Ministra 
Finansów z dnia 7 października 2015 r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących 
w 2016 r. (M.P. z dnia 22 października 2015 roku, poz. 1029), po przeprowadzeniu konsultacji określonych 
w Uchwale nr OG-BR.0007.7.39.2015 Rady Gminy Gaszowice z dnia 26 marca 2015r. w sprawie określenia 
szczegółowego sposobu konsultacji z radami dzialalności pożytku publicznego lub organizacjami 
pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 projektów aktów prawa miejscowego 
w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji (Dz. Urz. Woj. Śl. z 2015 roku, poz. 2094)

NA WNIOSEK WÓJTA GMINY
RADA GMINY GASZOWICE

uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Określa się wysokość rocznych stawek podatku od środków transportowych.

2. Wysokość stawek, o których mowa w ust. 1 od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie 
całkowitej wynosi:

1) powyżej 3,5 tony i poniżej 12 ton:

a) powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie - 416,00 zł,

b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie - 686,00 zł,

c) powyżej 9 ton i mniej niż 12 ton - 1.030,00 zł;

2) równej lub wyższej niż 12 ton:

a) w przypadku samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej (w tonach) o dwóch osiach 
jezdnych przy następującym zawieszeniu:

- pneumatycznym lub uznanym za równoważne: nie mniej niż 12 ton  mniej niż 15 ton - 1.250,00 zł, 
nie mniej niż 15 ton - 1.450,00 zł;

- innych  systemach zawieszenia osi jezdnych: nie mniej niż 12 ton mniej niż 15 ton - 1.250,00 zł, 
nie mniej niż 15 ton - 1.450,00 zł;

b) w przypadku samochodu  ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej (w tonach) o trzech osiach 
jezdnych przy następującym zawieszeniu:

- pneumatycznym lub uznanym za równoważne: nie mniej niż 12 ton mniej niż 19 ton - 1.612,00 zł, 
nie mniej niż 19 ton mniej niż 25 ton - 1.770,00 zł, nie mniej niż 25 ton  - 1.872,00 zł;

- innych  systemach zawieszenia osi jezdnych: nie mniej niż 12 ton mniej niż 19 ton - 1.633,00 zł, 
nie mniej niż 19 ton mniej niż 25 ton - 1.780,00 zł, nie mniej niż 25 - 1.900,00 zł;

c) w przypadku samochodu  ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej (w tonach) o czterech 
osiach jezdnych i więcej przy następującym zawieszeniu:
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Wójta Gminy Gaszowice
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- pneumatycznym lub uznanym za równoważne: nie mniej niż 12 ton mniej niż 25 ton - 1.900,00 zł, 
nie mniej niż 25 ton mniej niż 31 ton - 2.640,00 zł, nie mniej niż 31 ton  - 2.660,00 zł;

- innych  systemach zawieszenia osi jezdnych: nie mniej niż 12 ton mniej niż 25 ton - 1.910,00 zł, 
nie mniej niż 25 ton mniej niż 31 ton - 2.700,00 zł, nie mniej niż 31 ton  - 2.730,00 zł.

3. Wysokość stawek, o których mowa w ust. 1 od ciągnika siodłowego lub balastowego - 
przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu 
pojazdów wynosi:

1) od 3,5 tony i poniżej 12 ton - 1.600,00 zł

2) równej lub wyższej niż 12 ton:

a) w przypadku ciągnika siodłowego lub balastowego o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu 
pojazdów: ciągnik siodłowy + naczepa, ciągnik balastowy + przyczepa (w tonach) - o dwóch osiach 
jezdnych przy następującym zawieszeniu:

- pneumatycznym lub uznanym za równoważne: nie mniej niż 12 ton mniej niż 25 ton - 1.610,00 zł, 
nie mniej niż 25 ton mniej niż 31 ton - 1.820,00 zł, nie mniej niż 31 ton  - 2.028,00 zł;

- innych   systemach zawieszenia osi jezdnych: nie mniej niż 12 ton mniej niż 25 ton - 1.620,00 zł, 
nie mniej niż 25 ton mniej niż 31 ton - 1.830,00 zł, nie mniej niż 31 ton  - 2.130,00 zł;

b) w przypadku ciągnika siodłowego lub balastowego o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu 
pojazdów: ciągnik siodłowy + naczepa, ciągnik balastowy + przyczepa (w tonach) - o trzech osiach 
jezdnych i więcej przy następującym zawieszeniu:

- pneumatycznym lub uznanym za równoważne: nie mniej niż 12 ton mniej niż 40 ton - 1.940,00 zł, 
nie mniej niż 40 ton - 2.730,00 zł;

- innych  systemach zawieszenia osi jezdnych: nie mniej niż 12 ton mniej niż 40 ton - 1.930,00 zł, 
nie mniej niż 40 ton - 2.776,00 zł

4. Wysokość stawek, o których mowa w ust. 1 od przyczepy lub naczepy, które łącznie z pojazdem 
silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością 
rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego wynosi :

1) od 7 ton i poniżej 12 ton - 290,00 zł;

2) równą lub wyższą niż 12 ton:

a) w przypadku przyczepy lub naczepy o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów: 
naczepa/przyczepa + pojazd silnikowy (w tonach) - o jednej osi jezdnej  przy następującym 
zawieszeniu:

- pneumatycznym lub uznanym za równoważne: nie mniej niż 12 ton mniej niż 25 ton - 300,00 zł, 
nie mniej niż 25 ton - 350,00 zł;

- innych systemach zawieszenia osi jezdnych: nie mniej niż 12 ton mniej niż 25 ton  - 350,00 zł, 
nie mniej niż 25 ton - 645,00 zł;

b) w przypadku przyczepy lub naczepy o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów: 
naczepa/przyczepa + pojazd silnikowy (w tonach) - o dwóch osiach  jezdnych przy następującym 
zawieszeniu:

- pneumatycznym lub uznanym za równoważne: nie mniej niż 12 ton mniej niż 28 ton - 270,00 zł, 
nie mniej niż 28 ton mniej niż 33 ton - 697,00 zł, nie mniej niż 33 ton mniej niż 38 ton - 957,00 zł, 
nie mniej niż 38 ton - 1.300,00 zł;

- innych  systemach zawieszenia osi jezdnych: nie mniej niż 12 ton mniej niż 28 ton  - 343,00 zł, 
nie mniej niż 28 ton mniej niż 33 ton - 957,00 zł, nie mniej niż 33 ton mniej niż 38 ton - 1.466,00 zł, 
nie mniej niż 38 ton - 1.900,00 zł;

c) w przypadku przyczepy lub naczepy o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów: 
naczepa/przyczepa + pojazd silnikowy (w tonach) - o trzech  osiach jezdnych i więcej przy 
następującym zawieszeniu:
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- pneumatycznym lub uznanym za równoważne: nie mniej niż 12 ton mniej niż 38 ton - 770,00 zł, 
nie mniej niż 38 ton - 1.060,00 zł;

- innych  systemach zawieszenia osi jezdnych: nie mniej niż 12 ton mniej niż 38 ton - 1.060,00 zł, 
nie mniej niż 38 ton - 1.435,00 zł.

5. Wysokość stawek, o których mowa w ust. 1 od autobusu, w zależności od liczby miejsc do siedzenia 
poza miejscem kierowcy wynosi:

1) mniejszej niż 22 miejsca - 1.100,00 zł;

2) równej lub większej niż 22 miejsca - 1.737,00 zł.

§ 2. Traci moc Uchwała Nr OG-BR.0007.9.55.2014 Rady Gminy Gaszowice z dnia 30 października  
2014 r. w sprawie wysokości stawek w podatku od środków transportowych na rok 2015 (Dz. Urz. Woj. Śl. 
z 2014 roku, poz. 5492).

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gaszowice.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Śląskiego, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2016 roku.
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Projekt

UCHWAŁA NR ....................
RADY GMINY GASZOWICE

z dnia .................... 2015 r.

w sprawie stawki opłaty targowej w Gminie Gaszowice oraz zarządzenia jej poboru przez inkasentów, 
wyznaczenia inkasentów i określenia wynagrodzenia za inkaso w 2016 roku

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 (t.j. Dz. U. z 2015 roku, poz. 1515 z późn. zm.), art. 47 § 4a ustawy z dnia 29 sierpnia 
1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2015 roku, poz. 613 z późn. zm), art. 15 ust. 1, art. 19 pkt 1 lit. a) 
i pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz. U. z 2014 roku, poz. 
849 z późn. zm.) oraz Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 5 sierpnia 2015 r. w sprawie górnych granic 
stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2016 r. (M.P. z dnia 19 sierpnia 2015 roku, poz. 735), po 
przeprowadzeniu konsultacji określonych w Uchwale nr OG-BR.0007.7.39.2015 Rady Gminy Gaszowice 
z dnia 26 marca 2015r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultacji z radami dzialalności pożytku 
publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 projektów aktów 
prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji (Dz. Urz. Woj. Śl. 
z 2015 roku, poz. 2094)

NA WNIOSEK WÓJTA GMINY
RADA GMINY GASZOWICE

uchwala, co następuje:

§ 1. Wprowadza się na terenie Gminy Gaszowice opłatę targową, pobieraną od osób fizycznych, osób 
prawnych oraz od jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, dokonujących sprzedaży 
na targowiskach.

§ 2. Określa się  dzienną stawkę opłaty targowej obowiązującej na terenie Gminy Gaszowice w wysokości 
7,00 zł od metra bieżącego powierzchni zajmowanej przez dokonujących sprzedaży na targowiskach, w tym 
z pojazdów mechanicznych, nie więcej niż 758,47 zł dziennie.

§ 3. Należność z tytułu opłaty targowej jest płatna w dniu prowadzenia sprzedaży.

§ 4. 1. Zarządza się na terenie Gminy Gaszowice pobór opłaty targowej w drodze inkasa.

2. Na inkasentów wyznacza się sołtysów sołectw:

1) w Gaszowicach - Czesława Kasperzec,
2) w Szczerbicach - Mieczysława Szymik,
3) w Piecach - Gabrielę Oślizło,
4) w Czernicy - Adama Mróz,
5) w Łukowie Śląskim - Witolda Czerny.

3. Ustala się wynagrodzenie za inkaso w wysokości 10 % od sumy zainkasowanej i terminowo przekazanej 
na rachunek bankowy Gminy Gaszowice opłaty targowej.

4. Pobrana opłata powinna być przez inkasenta wpłacona na rachunek bankowy Gminy Gaszowice 
następnego dnia roboczego od jej pobrania.

§ 5. Traci moc Uchwała Nr OG-BR.0007.9.57.2014 Rady Gminy Gaszowice z dnia 30 października 2014 r. 
w sprawie stawki opłaty targowej w gminie Gaszowice oraz zarządzenia jej poboru przez inkasentów, 
wyznaczenia inkasentów i określenia wynagrodzenia za inkaso w 2015 roku (Dz. Urz. Woj. Śl. z 2014 roku, 
poz. 5494), a także Uchwała Nr OG-BR.0007.6.30.2015 Rady Gminy Gaszowice z dnia 19 lutego 2015 r. 
w sprawie zmiany uchwały w sprawie stawki  opłaty targowej w Gminie Gaszowice oraz zarządzenia jej 
poboru przez inkasentów, wyznaczenia inkasentów i określenia wynagrodzenia za inkaso w 2015 roku 
(Dz. Urz. Woj. Śl. z 2015 roku, poz. 1000).
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§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gaszowice.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2016 roku.
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Projekt

UCHWAŁA NR ....................
RADY GMINY GASZOWICE

z dnia .................... 2015 r.

w sprawie określenia wysokości rocznej opłaty od posiadania psów w Gminie Gaszowice oraz 
zarządzenia jej poboru przez inkasentów, wyznaczenia inkasentów i określenia wynagrodzenia za inkaso 

w 2016 roku

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 (t.j. Dz. U. z 2015 roku, poz. 1515 z późn. zm.), art. 47 §4a ustawy z dnia 29 sierpnia 
1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2015 roku, poz. 613 z późn. zm.), art. 18a ust. 1, art. 19 pkt 1 lit. f) 
i pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz. U. z 2014 roku, poz. 
849 z późn. zm.), oraz Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 5 sierpnia 2015 r. w sprawie górnych granic 
stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2016 r. (M.P. z dnia 19 sierpnia 2015 roku poz. 735), po 
przeprowadzeniu konsultacji określonych w Uchwale nr OG-BR.0007.7.39.2015 Rady Gminy Gaszowice 
z dnia 26 marca 2015r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultacji z radami dzialalności pożytku 
publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 projektów aktów 
prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji (Dz. Urz. Woj. Śl. 
z 2015 roku, poz. 2094)

NA WNIOSEK WÓJTA GMINY
RADA GMINY GASZOWICE

uchwala, co następuje:

§ 1. Wprowadza się na terenie Gminy Gaszowice opłatę od posiadania psów.

§ 2. Określa się roczną stawkę opłaty pobieranej od osób fizycznych od posiadania psów obowiązującej na 
terenie Gminy Gaszowice w wysokości 30,00 zł za jednego psa.

§ 3. Opłatę od posiadania psów należy wpłacać bez wezwania do dnia 29 czerwca 2016 roku.

§ 4. 1. Zarządza się na terenie Gminy Gaszowice pobór opłaty od posiadania psów w drodze inkasa.

2. Na inkasentów wyznacza się sołtysów sołectw:

1) w Gaszowicach - Czesława Kasperzec,
2) w Szczerbicach - Mieczysława Szymik,
3) w Piecach - Gabrielę Oślizło,
4) w Czernicy - Adama Mróz,
5) w Łukowie Śląskim - Witolda Czerny.

3. Ustala się wynagrodzenie za inkaso w wysokości 3 % od sumy zainkasowanej i terminowo przekazanej 
na rachunek bankowy Gminy Gaszowice opłaty od posiadania psów.

4. Pobrana opłata powinna być przez inkasenta wpłacona na rachunek bankowy Gminy Gaszowice do dnia 
30.06.2016 r.

§ 5. Traci moc Uchwała Nr OG-BR.0007.9.58.2014 Rady Gminy Gaszowice  z dnia 30 października 
2014 r. w sprawie określenia wysokości rocznej opłaty od posiadania psów w Gminie Gaszowice oraz 
zarządzenia jej poboru przez inkasentów, wyznaczenia inkasentów i określenia wynagrodzenia za inkaso 
w 2015 roku (Dz. Urz. Woj. Śl. z 2014 roku, poz. 5495), a także Uchwała Nr OG-BR.0007.6.31.2015 Rady 
Gminy Gaszowice z dnia 19 lutego 2015 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia wysokości rocznej 
opłaty od posiadania psów w Gminie Gaszowice oraz zarządzenia jej poboru przez inkasentów, wyznaczenia 
inkasentów i określenia wynagrodzenia za inkaso w 2015 roku (Dz. Urz. Woj. Śl. z 2015 roku, poz. 1001).

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gaszowice.
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§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od dnia 1stycznia 2016 roku.
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Projekt

UCHWAŁA NR ....................
RADY GMINY GASZOWICE

z dnia .................... 2015 r.

w sprawie stawek podatku od nieruchomości w Gminie Gaszowice na rok 2016 oraz zwolnień w tym 
podatku

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 (t.j. Dz. U. z 2015 roku, poz. 1515 z późn. zm.), art. 5, art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 
12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz. U. z 2014 roku, poz. 849 z późn.zm.), oraz 
Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 5 sierpnia 2015 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych 
podatków i opłat lokalnych w 2016 r. (M.P. z dnia 19 sierpnia 2015 roku, poz. 735), po przeprowadzeniu 
konsultacji określonych w Uchwale nr OG-BR.0007.7.39.2015 Rady Gminy Gaszowice z dnia 26 marca 
2015 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultacji z radami dzialalności pożytku publicznego 
lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 projektów aktów prawa 
miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji (Dz. Urz. Woj. Śl. 
z 2015 roku, poz. 2094)

NA WNIOSEK WÓJTA GMINY
RADA GMINY GASZOWICE

uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się następujące stawki roczne podatku od nieruchomości położonych na terenie Gminy 
Gaszowice:

1) Od budynków lub ich części: 

a) mieszkalnych - 0,75 zł od 1m2 powierzchni użytkowej,

b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części 
zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej - 22,85 zł od 1m2 powierzchni użytkowej,

c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem 
siewnym - 10,68 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,

d) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, 
zajętych przez podmioty udzialające tych świadczeń - 4,65 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,

e) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego 
przez organizacje pożytku publicznego - 7,67 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej.

2) Od gruntów: 

a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania 
w ewidencji gruntów i budynków - 0,89 zł od 1 m2 powierzchni,

b) pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior 
i zbiorników sztucznych - 4,58 zł od 1ha powierzchni,

c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego 
przez organizacje pożytku publicznego - 0,47 zł od 1 m2 powierzchni,

d) 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 - 3,00 zł od 1 m2 powierzchni.
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3) Od budowli: 

a) służących odprowadzaniu i oczyszczaniu ścieków komunalnych - 1%,

b) pozostałych - 2%,

- ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3-7 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku 
o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz. U. z 2014 roku, poz. 849 z późn. zm.).

§ 2. Zwalnia się z podatku od nieruchomości grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako 
drogi, inne niż wymienione w art. 2 ust. 3 pkt 4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach 
lokalnych (t.j. Dz. U. z 2014 roku, poz. 849 z późn. zm.), za wyjątkiem związanych z prowadzeniem 
działalności gospodarczej.

§ 3. 1. Podatki od nieruchomości należy wpłacać na rachunek bankowy Gminy Gaszowice w terminach 
wynikających z ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz. U. z 2014 roku,  
poz. 849 z późn. zm.), z zastrzeżeniem ust. 2.

2. Pobór podatku od nieruchomości od osób fizycznych prowadzony będzie w formie inkasa przez 
inkasentów na zasadach określonych w odrębnej uchwale.

§ 4. Traci moc Uchwała Nr OG-BR.0007.9.54.2014 Rady Gminy Gaszowice z dnia 30 października 2014 r. 
w sprawie stawek podatku od nieruchomości w Gminie Gaszowice na rok 2015 oraz zwolnień w tym podatku 
(Dz. Urz. Woj. Śl. z 2014 roku, poz. 5491).

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gaszowice.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2016 roku.
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