UCHWAŁA NR XII/133/2015
RADY MIASTA RACIBÓRZ
z dnia 25 listopada 2015 r.
w sprawie ustalenia wzoru formularzy w zakresie podatku rolnego i leśnego
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8. art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 stawy z dnia 8 marca 1990r.
o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2015r., poz. 1515), art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2000r.
o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (t.j. DZ. U. z 2015r. poz.
1484), art. 6a ust. 11 ustawy z dnia 15 listopada 1984r. o podatku rolnym (t.j. Dz. U. z 2013r. poz.
1381 z późn. zm.), art. 6 ust. 9 ustawy z dnia 30 października 2002r. o podatku leśnym (t.j.
Dz. U. z 2013r. poz. 465 z późn. zm.) po przeprowadzeniu konsultacji społecznych zgodnie
z Uchwałą Nr XLVI/740/2010 Rady Miasta Racibórz z dnia 27 października 2010r. w sprawie
określenia szczegółowego sposobu konsultowania z Raciborską Radą Działalności Pożytku
Publicznego lub organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi
w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności
statutowej tych organizacji (Dz. Urz. Woj. Śl. Nr 254, poz. 3940 z dnia 3 grudnia 2010r.)
Rada Miasta Racibórz
uchwala, co następuje:
§ 1. Ustala się wzory deklaracji na podatek rolny i leśny oraz informacji o gruntach i lasach
obowiązujące na terenie gminy Racibórz:
1) wzór "Deklaracji w sprawie podatku rolnego od gruntów osób prawnych, jednostek
organizacyjnych, w tym spółek, nieposiadających osobowości prawnej, jednostek
organizacyjnych Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa, a także jednostek organizacyjnych
Lasów Państwowych" stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały,
2) wzór "Deklaracji na podatek leśny od osób prawnych, jednostek organizacyjnych, w tym
spółek, nieposiadających osobowości prawnej, jednostek organizacyjnych Lasów Państwowych,
a także jednostek organizacyjnych Agencji Własności Rolnej skarbu Państwa" stanowiący
załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały,
3) wzór "Informacji o lasach stanowiących własność osób fizycznych" stanowiący załącznik Nr
3 do niniejszej uchwały.
§ 2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego, podaniu
do publicznej wiadomości na stronach internetowych Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu
Miasta Racibórz oraz rozplakatowaniu na tablicach ogłoszeniowych Urzędu Miasta Racibórz.
§ 3. Traci moc Uchwała Nr XLIV/634/2014 Rady Miasta Racibórz z dnia 29 października
2014 r. w sprawie ustalenia wzoru formularzy w zakresie podatku rolnego i leśnego.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Racibórz.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Śląskiego, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2016 r.

Przewodniczący Rady
Henryk Mainusz
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Uzasadnienie
Obowiązek podjęcia powyższej uchwały wynika z przepisów ustawy z dnia 15 listopada
1984 r. o podatku rolnym oraz ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym.
Zgodnie z postanowieniami Uchwały Nr XLVI/740/2010 Rady Miasta Racibórz z dnia
27 października 2010r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania
z Raciborską Radą Działalności Pożytku Publicznego lub organizacjami pozarządowymi
i innymi podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego
w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji przeprowadzono
przedmiotowe konsultacje. W wyznaczonym terminie od 07.11.2015r. do 20.11.2015r.
nie zgłoszono żadnych opinii i uwag do projektu niniejszej Uchwały.
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Załącznik nr 1
do Uchwały Nr XII/133/2015
Rady Miasta Racibórz
z dnia 25 listopada 2015 r.
.............. .....................................................
pieczęć nagłówkowa
DEKLARACJA NA PODATEK ROLNY NA ROK …..........

Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1381 z późn. zm.)
Formularz przeznaczony dla osób prawnych, jednostek organizacyjnych oraz spółek nieposiadających osobowości prawnej będących
Składający:
właścicielami gruntów, posiadaczami samoistnymi gruntów, użytkownikami wieczystymi gruntów, posiadaczami gruntów stanowiących
własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego, jeżeli posiadanie: wynika z umowy zawartej z właścicielem, z Agencją
Nieruchomości Rolnych lub z innego tytułu prawnego albo jest bez tytułu prawnego, z wyjątkiem gruntów wchodzących w skład Zasobu
Własności Rolnej Skarbu Państwa lub będących w zarządzie Lasów Państwowych; w tym przypadku podatnikami są odpowiednio jednostki
organizacyjne Agencji Nieruchomości Rolnych i Lasów Państwowych, oraz dla osób fizycznych będących współwłaścicielami lub
współposiadaczami z osobami prawnymi lub z jednostkami organizacyjnymi, w tym spółkami nieposiadającymi osobowości prawnej.
Do 15 stycznia każdego roku podatkowego; w terminie 14 dni od zaistnienia okoliczności mających wpływ na powstanie, bądź wygaśnięcie
Termin składania:
obowiązku podatkowego lub zaistnienia zdarzenia mającego wpływ na wysokość podatku.
Miejsce składania:
Prezydent Miasta Racibórz, 47-400 Racibórz, ul. Stefana Batorego 6
Obliczony w deklaracji podatek rolny należy – bez wezwania organu podatkowego – wpłacać na rachunek budżetu gminy, w terminach: 15 marca, 15 maja,
15 września, 15 listopada roku podatkowego.
W przypadku gdy kwota podatku nie przekracza 100 zł, podatek jest płatny jednorazowo w terminie płatności pierwszej raty tj. do 15 marca
Podstawa prawna:

Nr konta: ING Bank Śląski S.A. 78 1050 1070 1000 0004 0003 3692
Okoliczności powodujące obowiązek złożenia deklaracji (właściwe podkreślić):

Deklaracja roczna

według stanu na dzień …………………………………………
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Korekta deklaracji od dnia …....................................................
Korekta deklaracji powinna zawierać wszystkie składniki (nie tylko zmienione),
a ponadto do każdej korekty deklaracji należy dołączyć pisemne uzasadnienie
przyczyn korekty – art. 81 ustawy Ordynacja podatkowa

Miejscowość

Powierzchnia
gruntu w ha
fizycznych.
Ogółem

Liczba ha przeliczeniowych

Użytki rolne

Grunty pod
stawami
zarybionymi
łososiem,trocią,
głowacicą,palią i
pstrągiem oraz
gruntów rolnych
zabudowanych

Grunty pod stawami
zarybionymi innymi
gatunkami ryb,
gruntów pod
stawami
niezarybionymi,
gruntów
zadrzewionych i
zakrzewionych na
użytkach rolnych
oraz gruntów pod
rowami

Ogółem

Stawka z 1 ha
przeliczeniowego
w zł
(przed ulgami)

Ulgi w podatku rolnym
od gruntów w zł
Z tytułu
nabycia
lub przejęcia
w
zagospodarowanie
gruntów

Inwestycyjne

Podatek
rolny
z gruntów
po
odliczeniu
ulg *

RAZEM

..........................................................................................
nazwisko i imię osoby odpowiedzialnej za prawidłowe
obliczenie podatku

........................................................
Kierownik jednostki

..............................................................................
miejscowość, data, podpis

* Zgodnie z art. 63 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. – Ordynacja Podatkowa (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 613 z późn.zm.) – kwoty podatków zaokrągla się do
pełnych złotych w ten sposób, że końcówki kwot wynoszące mniej niż 50 groszy pomija się, a końcówki kwot wynoszące 50 groszy i więcej podwyższa się do
pełnych złotych.
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UWAGA:
Należy wypełniać w przypadku odliczenia podatku rolnego
od gruntów kwoty ulgi inwestycyjnej
Informacje o decyzjach przyznawanych ulg z tytułu
inwestycji lub modernizacji:
...............................................................................................................
(nazwa i adres organu przyznającego ulgi)

Wypełnia organ podatkowy
......................................
(data wpływu)
W wyniku kontroli danej podatkowej Nr PN.......................... ustalono:

PRZYPIS – W ZŁOTYCH
ODPIS – W ZŁOTYCH

...............................................................................................................
(nr i data decyzji oraz kwota przyznanej ulgi w złotych)

.....................................
data

......................................
podpis sprawdzającego

Kwotę
.............................. zł przypisano (odpisano) w rejestrze
wymiarowym pod pozycją nr .......................................... i na danej
podatkowej nr ..........................
...............................................................................................................
Informacja o gruntach zwolnionych
(podać rodzaj, klasę i powierzchnię gruntów zwolnionych oraz przepis prawa z jakiego
tytułu występuje zwolnienie)

.....................................
data

....................................
podpis księgowego

Na podstawie art. 3a ustawy z dnia 17 czerwca 1996 r. o postępowaniu
egzekucyjnym w administracji (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 1619 z późn. zm.)
niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu
wykonawczego.
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Załącznik nr 2
do Uchwały Nr XII/133/2015
Rady Miasta Racibórz
z dnia 25 listopada 2015 r.

….......................................
(pieczęć nagłówkowa)

PREZYDENT MIASTA RACIBÓRZ
ul. Stefana Batorego 6
47 – 400 Racibórz

DEKLARACJA NA PODATEK LEŚNY NA ROK …….....

Podstawa prawna:
Składający:

Termin składania:

Miejsce składania:

Ustawa z dnia 30 października 2002 roku o podatku leśnym (t.j. Dz. U.
z 2013 r., poz. 465)
Formularz przeznaczony dla osób prawnych, jednostek organizacyjnych oraz
spółek nieposiadających 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 lub
z jednostkami organizacyjnymi, w tym spółkami nieposiadającymi
osobowości prawnej.
do 15 stycznia każdego roku podatkowego; lub w terminie 14 dni od
zaistnienia okoliczności mających wpływ na powstanie, bądź wygaśnięcie
obowiązku podatkowego lub zaistnienia zdarzenia mającego wpływ na
wysokość podatku.
Prezydent Miasta Racibórz, 47 - 400 Racibórz, ul. Stefana Batorego 6

Obliczony w deklaracji podatek leśny należy – bez wezwania organu podatkowego - wpłacać na rachunek
budżetu gminy, w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego, za poszczególne
miesiące, do dnia 15 każdego miesiąca.
W przypadku gdy kwota podatku nie przekracza 100 zł, podatek jest płatny jednorazowo w terminie
płatności pierwszej raty tj. do 15 stycznia

Nr konta: ING Bank Śląski S.A. 78 1050 1070 1000 0004 0003 3692

Okoliczności powodujące obowiązek złożenia deklaracji (właściwe podkreślić):
Deklaracja roczna

Korekta deklaracji od dnia ….................

według stanu na dzień ……………………….. Korekta deklaracji powinna zawierać wszystkie składniki
(nie tylko zmienione), a ponadto do każdej korekty
deklaracji należy dołączyć pisemne uzasadnienie
przyczyn korekty – art. 81 ustawy Ordynacja podatkowa
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I.
Wyszczególnienie
1

Pow. ha
fizycznych
ogółem **
2

Lasy (Ls)

Wyszczególnienie

3
wpisane
indywidualnie do
rejestru zabytków
(zwolnione art.7)
w wieku
do 40 lat
(zwolnione art.7)
w wieku
powyżej 40 lat

Pow. ha
fizycznych
4

Stawka
Podatku
w zł
6

Podatek

7

użytki ekologiczne
(zwolnione art.7)
wchodzące w skład
rezerwatów
przyrody i parków
narodowych
(50% stawki art.4)
II. Obliczenie deklarowanego podatku leśnego
Podatek ogółem *
zł
Podatek leśny po odliczeniu zwolnień
zł
Deklarowany podatek leśny
(po zaokrągleniu)

zł

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

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

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

Nazwisko i imię osoby odpowiedz.
za prawidłowe obliczenie podatku

Data

Kierownik jednostki

Objaśnienia:
* Zgodnie z art. 63 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. – Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz.
613 z późn.zm.) – kwoty podatków zaokrągla się do pełnych złotych w ten sposób, że końcówki kwot
wynoszące mniej niż 50 groszy pomija się, a końcówki kwot wynoszące 50 groszy i więcej podwyższa się
do pełnych złotych.
** W wierszu „Pow. ha fizycznych ogółem” podaje się ogólną powierzchnię lasu w ha fizycznych
określonych w art. 1 ustawy z dnia 30 października 2002 roku o podatku leśnym (t.j. Dz. U. z 2013 r.,
poz. 465)

Na podstawie art. 3a ustawy z dnia 17 czerwca 1996r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji
(t.j. Dz. U. z 2014 r. , poz. 1619 z późn. zm.) niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu
wykonawczego.
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Załącznik nr 3
do Uchwały Nr XII/133/2015
Rady Miasta Racibórz
z dnia 25 listopada 2015 r.
Imię i nazwisko ...............................
PESEL ….......................................
Adres ..............................................
........................................................

INFORMACJA
o lasach stanowiących własność osób fizycznych
Podstawa prawna: art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (t.j. Dz. U. z 2013 r.,
poz. 465 z późn. zm.) – osoby fizyczne są zobowiązane złożyć organowi podatkowemu, właściwemu ze
względu na miejsce położenia lasu, informacje o lasach w terminie 14 dni od daty zaistnienia okoliczności
uzasadniających powstanie albo wygaśnięcie obowiązku w podatku leśnym.

Ogółem
Powierzchnia lasu ogółem w ha fizycznych

w tym

..................................................
ha fiz.

w wieku do 40 lat
(zwolnione art.7)

ha fiz.
faktyczny wiek lasu
................................ lat

w wieku powyżej 40 lat

...................................................
data i podpis
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ha fiz.

