
UCHWAŁA NR XIII/108/16
RADY GMINY BRANICE

z dnia 18 stycznia 2016 r.

w sprawie określenia wzoru formularzy deklaracji i informacji podatkowych w podatku od nieruchomości, 
podatku rolnym i leśnym

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz .U. z 2015 r., poz. 
1515), art. 6 ust. 13 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 849
z póź. zm.), art. 6a ust. 11 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 1381
z  póź. zm) oraz art. 6 ust. 9 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 465
z póź. zm) Rada Gminy Branice uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Określa się wzór informacji o nieruchomościach, gruntach i lasach, dotyczącej podatku od 
nieruchomości, rolnego lub leśnego – INGL-1, stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Określa się wzór deklaracji na podatek od nieruchomości – DN-1, stanowiący załącznik Nr 2 do niniejszej 
uchwały.

3. Określa się wzór deklaracji na podatek rolny – DR-1, stanowiący załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

4. Określa się wzór deklaracji na podatek leśny – DL-1, stanowiący załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.

5. Określa się wzór załącznika do informacji, deklaracji na podatek od nieruchomości, rolny, leśny, stanowiący 
załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały.

6. Określa się wzór załącznika do informacji, deklaracji na podatek od nieruchomości –ZZN, stanowiący 
załącznik Nr 6 do niniejszej uchwały.

7. Określa się wzór załącznika do informacji, deklaracji na podatek rolny – ZZR, stanowiący załącznik Nr 7 do 
niniejszej uchwały.

8. Określa się wzór załącznika do informacji, deklaracji na podatek leśny – ZZL, stanowiący załącznik Nr 8 do 
niniejszej uchwały.

9. Określa się wzór załącznika do informacji, deklaracji na podatek od nieruchomości, rolny, leśny, stanowiący 
załącznik Nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Branice.

§ 3. Traci moc uchwała Nr XII/105/15 Rady Gminy Branice z dnia 16 listopada 2015 r. w sprawie określenia 
wzoru formularzy deklaracji i informacji podatkowych w podatku od nieruchomości, podatku rolnym i leśnym.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Opolskiego.

 

Przewodniczący Rady Gminy 
Branice

Marian Fuczek
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Załącznik Nr 1 
do Uchwały Nr XIII/108/16 
Rady Gminy Branice  
z dnia 18 stycznia 2016 r.  

POLA JASNE WYPEŁNIA PODATNIK. WYPEŁNIAĆ NA MASZYNIE, KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE, DUŻYMI DRUKOWANYMI LITERAMI, CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM. 
 

 INGL-1 
(2) 

1/4 
 

1. Identyfikator podatkowy NIP / numer PESEL (niepotrzebne skreślić) 1) 

           
 

2. Nr dokumentu   

INGL-1          

INFORMACJA O NIERUCHOMOŚCIACH, GRUNTACH I LASACH  

 3. Rok   

   
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2014 r. poz.849, z późn. zm.), Ustawa z dnia 15 listopada 1984r. o podatku 

rolnym ( Dz. U. z 2013r.poz.1381 z póź. zm) Ustawa z dnia 30 października 2002 o podatku leśnym( Dz. U. z 2013r. poz. 465 ) 
Składający: Formularz przeznaczony dla osób fizycznych: a) 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. b) właścicielami gruntów, posiadaczami samoistnymi gruntów, użytkownikami wieczystymi gruntów, 
posiadaczami gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego, niektórymi dzierżawcami gruntów c) właścicielami lasów, 
posiadaczami samoistnymi lasów stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego,  

Termin składania: W terminie 14 dni od zaistnienia okoliczności mających wpływ na powstanie (wygaśnięcie) obowiązku podatkowego, lub wysokość opodatkowania. 

Miejsce składania: Organ podatkowy właściwy ze względu na miejsce położenia przedmiotu opodatkowania. 

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

 
 

B. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA INFORMACJI 
 

 5. Okoliczno ści powoduj ące obowi ązek zło żenia informacji (zaznaczyć właściwy kwadrat):

 

�

� 1. informacja składana po raz pierwszy    � 2. korekta uprzednio złożonej informacji (miesiąc – rok)  

C. PODMIOT ZOBOWIĄZANY DO ZŁOŻENIA INFORMACJI 
 6. Rodzaj podmiotu (zaznaczyć właściwy kwadrat):

 

�

 � 1. właściciel, użytkownik lub posiadacz, dzierżawca  � 2. współwłaściciel, współużytkownik lub współposiadacz  

D. DANE PODATNIKA  
 

D.1. DANE IDENTYFIKACYJNE  
 7. Nazwisko 

 
 8. Pierwsze imi ę, drugie imi ę 

 
 9. Identyfikator REGON 

Pola 10, 11, 12 nale ży wypełni ć w przypadku, gdy PESEL nie został nadany.  
 10. Data urodzenia 

 

          
 

11. Imię ojca 

 

12. Imię matki 

 

D.2. ADRES ZAMIESZKANIA  
 13. Kraj 14. Województwo 15. Powiat  

 16. Gmina 17. Ulica 18. Nr domu 19. Nr lokalu 

 20. Miejscowo ść 21. Kod pocztowy 22. Poczta 

E. DANE DOTYCZĄCE PRZEDMIOTÓW OPODATKOWANIA NIEPODLEGAJ ĄCYCH 
ZWOLNIENIU 
 

E.1. POWIERZCHNIA GRUNTÓW 
Podstawa opodatkowania  

w m2 (ha) z dokładno ścią do 
1 m2   

 1. Związane z prowadzeniem działalno ści gospodarczej, bez wzgl ędu na sposób 
zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków  

23. 
m2 
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INGL-1 (2) 2/4 
 

 2. związane z prowadzeniem działalno ści gospodarczej w zakresie udzielania świadcze ń 
zdrowotnych bez wzgl ędu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i  budynków  

24.  
                                                          m2 

  3. Pod wodami powierzchniowymi stoj ącymi lub wodami powierzchniowymi płyn ącymi jezior 
i zbiorników sztucznych  2) 

25. 
 
                            ,                 ha 

 4. Pozostałe grunty, w tym zaj ęte na prowadzenie odpłatnej statutowej działalno ści po żytku 
publicznego przez organizacje po żytku publicznego  

26. 
m2   

 5. Niezabudowane obj ęte obszarem rewitalizacji, o którym mowa w ustawie z dnia 9 pa ździernika 
2015 r. o rewitalizacji, i poło żone na terenach, dla których miejscowy plan zagospo darowania 
przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudow ę mieszkaniow ą, usługow ą albo 
zabudow ę o przeznaczeniu mieszanym obejmuj ącym wył ącznie te rodzaje zabudowy, je żeli od 
dnia wej ścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłyn ął okres 4 lat, a w tym 
czasie nie zako ńczono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego  

27. 
   
 
 
 

m2 

E.2. POWIERZCHNIA BUDYNKÓW LUB ICH CZĘŚCI 
  

Podstawa opodatkowania w m 2  
 

 1. Mieszkalne  - ogółem  
 

28. 
m2 

  
 

w  tym  

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

29. 
m2 

 kondygnacji o 
wysoko ści:  

- powy żej 2,20 m  30. 
m2 

 2. Związane z prowadzeniem działalno ści gospodarczej oraz cz ęści budynków mieszkalnych zaj ęte 
na prowadzenie działalno ści gospodarczej - ogółem  
 

31. 
m2 

  
 

w  tym  

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

32. 
m2 

 kondygnacji o 
wysoko ści:  

- powy żej 2,20 m  33. 
m2 

 3. Zajęte na prowadzenie działalno ści gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym ma teriałem 
siewnym - ogółem  

 

34. 
m2 

  
 

w  tym  

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

35. 
m2 

 kondygnacji o 
wysoko ści:  

- powy żej 2,20 m  36. 
m2 

 4. Związane z udzielaniem świadcze ń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalno ści 
leczniczej, zaj ęte przez podmioty udzielaj ące tych świadcze ń  

 

37. 
m2 

  
 

w  tym  

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

38. 
m2 

 kondygnacji o 
wysoko ści:  

- powy żej 2,20 m  39. 
m2 

 5. Pozostałe, w tym zaj ęte na prowadzenie odpłatnej statutowej działalno ści po żytku publicznego 
przez organizacje po żytku publicznego – ogółem  

 
 

40. 
m2 

  
 

w  tym  

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

41. 
m2 

 kondygnacji o 
wysoko ści:  

- powy żej 2,20 m  42. 
m2 

E.3. WARTOŚĆ BUDOWLI LUB ICH CZĘŚCI ZWIĄZANYCH Z PROWADZENIEM 
DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ 

  Podstawa opodatkowania w zł 
z dokładno ścią do 1 zł  

 Budowle 
a) wykorzystywane bezpo średnio do odprowadzania i oczyszczania ścieków  1%,    
b) od pozostałych budowli 2%  

43. 
 

zł 

F. DANE DOTYCZĄCE UŻYTKÓW ROLNYCH STANOWIĄCYCH GOSPODARSTWO 
ROLNE – 

2)
 F.1. GRUNTY ORNE  
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Klasa u żytków 
rolnych  I II IIIa IIIb IVa IVb 

Powierzchnia 
w ha 

44. 

, 

45. 

, 

46. 

, 

47. 

, 

48. 

, 

49. 

, 

F.2. ŁĄKI I PASTWISKA 
Klasa u żytków 

rolnych  I II III IV 
Powierzchnia 

w ha 
50. 

, 

51. 

, 

52. 

, 

53. 

, 

F.3. SADY 
Klasa u żytków 

rolnych  I II III, IIIa IIIb IV, IVa IVb 
Powierzchnia 

w ha 
54. 

, 

55. 

, 

56. 

, 

57. 

, 

58. 

, 

59. 

, 

F.4. GRUNTY POD STAWAMI ZARYBIONYMI - łososiem, trocią, głowacicą, palią 
i pstrągiem, GRUNTY ROLNE ZABUDOWANE oraz UŻYTKI ROLNE O NIEUSTALONYM 
PRZELICZNIKU POWIERZCHNI  

 Powierzchnia w ha  60. 

, 

 F.5. GRUNTY POD STAWAMI ZARYBIONYMI - inne gatunki ryb, GRUNTY POD 
STAWAMI NIEZARYBIONYMI, GRUNTY POD ROWAMI 

 Powierzchnia w ha  61. 

, 

G. DANE DOTYCZĄCE UŻYTKÓW ROLNYCH nie b ędących gospodarstwami rolnymi  
    NIEPODLEGAJĄCYCH ZWOLNIENIU 2) 

Powierzchnia 
w ha 

62. 

, 

H. DANE DOTYCZĄCE LASÓW NIEPODLEGAJ ĄCYCH ZWOLNIENIU 
 

 Rodzaj lasu Powierzchnia  
w ha  2) 

 1. Lasy  63. 
 

, 
 2. Lasy wchodz ące w skład rezerwatów przyrody  

 
64. 
 

, 
 3. Lasy wchodz ące w skład parków narodowych  65. 

 
, 

I. INFORMACJA O ZAŁ ĄCZNIKACH (do niniejszej informacji dołączono) 
  66. Liczba zał ączników Nr 5                             Nr 9 
 

   

67. Załącznik ZZN, ZZR, ZZL składany (zaznaczyć właściwy kwadrat): 

� 1. tak  � 2. nie 

J. PODPIS PODATNIKA / OSOBY REPREZENTUJ ĄCEJ PODATNIKA   
 68. Imię 69. Nazwisko 

 70. Data wypełnienia informacji (dzień - miesiąc - rok) 
 

          
 

71. Podpis (piecz ęć) podatnika / osoby reprezentuj ącej podatnika 3) 

 

K. ADNOTACJE ORGANU PODATKOWEGO  
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 72. Uwagi organu podatkowego  
 

 73. Data (dzień - miesiąc - rok) 
 

          
 

74. Podpis przyjmuj ącego formularz 

 
 

1) Numer PESEL wpisują podatnicy będący osobami fizycznymi objętymi rejestrem PESEL, nieprowadzący działalności gospodarczej lub niebędący 
zarejestrowanymi podatnikami podatku od towarów i usług. Identyfikator podatkowy NIP wpisują pozostali podatnicy. 

2) Należy podać z dokładnością do czterech miejsc po przecinku. 

3) Niepotrzebne skreślić. 
Pouczenie 

 
Za podanie nieprawdy lub zatajenie prawdy i przez to narażenie podatku na uszczuplenie grozi odpowiedzialność przewidziana w Kodeksie karnym skarbowym. 
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Załącznik Nr 2 
do Uchwały Nr XIII/108/16 
Rady Gminy Branice  
z dnia 18 stycznia 2016 r.  

POLA JASNE WYPEŁNIA PODATNIK. WYPEŁNIAĆ NA MASZYNIE, KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE, DUŻYMI, DRUKOWANYMI LITERAMI, CZARNYM LUB NIEBIESKIM 

  

 DN-1(3) 1/4 
 

1. Identyfikator podatkowy NIP / numer PESEL (niepotrzebne skreślić)
1  

 

2. Nr dokumentu  

DN-1     

DEKLARACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMO ŚCI 
 3. Rok 

  
Podstawa 
prawna: 

Art. 6 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2014 r. poz.849, z późn. zm.). 
Składający: Formularz przeznaczony dla osób prawnych, jednostek organizacyjnych oraz spółek niemających osobowości 

prawnej 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 ze 
spółkami nieposiadającymi osobowości prawnej, z wyjątkiem osób fizycznych tworzących wspólnotę 
mieszkaniową. 

Termin 
składania: 

Do dnia 31 stycznia każdego roku podatkowego lub w terminie 14 dni od zaistnienia okoliczności mających wpływ 
na powstanie (wygaśnięcie) obowiązku podatkowego, lub wysokość opodatkowania. 

Miejsce Organ podatkowy właściwy ze względu na miejsce położenia przedmiotów opodatkowania. 

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

B. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI 
 

 5. Okoliczno ści powoduj ące obowi ązek zło żenia deklaracji (zaznaczyć właściwy kwadrat): 
�1. Deklaracja roczna � 2. Korekta deklaracji rocznej (miesiąc – rok)  

C. PODMIOT ZOBOWIĄZANY DO ZŁOŻENIA DEKLARACJI 
 6. Rodzaj podmiotu (zaznaczyć właściwy kwadrat):

 

 � 1. Właściciel, użytkownik lub posiadacz  � 2. Współwłaściciel, współużytkownik lub współposiadacz  

D. DANE PODATNIKA  
* - dotyczy podatnika niebędącego osobą fizyczną     ** - dotyczy podatnika będącego osobą fizyczną 

E.1. DANE IDENTYFIKACYJNE  
 7. Rodzaj podatnika (zaznaczyć właściwy kwadrat): 

�1. Osoba fizyczna      � 2. Osoba prawna � 3. Jednostka organizacyjna, w tym spółka, nieposiadająca osobowości prawnej 

 8. Nazwa pełna * / Nazwisko ** 
 

 9. Nazwa skrócona * / Pierwsze imi ę, drugie imi ę ** 
 

 10. Identyfikator REGON 

 
 Pola 11, 12, 13 wypełnia osoba fizyczna w przypadku, gdy numer PESEL nie został nadany. 
 11. Data urodzenia (dzień - miesiąc - rok) 

 

 
 

12. Imię ojca 13. Imi ę matki  

        

           

               

            

     

Id: 7B99D3E2-2330-48E3-8498-63DF062B28EB. Podpisany Strona 1



POLA JASNE WYPEŁNIA PODATNIK. WYPEŁNIAĆ NA MASZYNIE, KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE, DUŻYMI, DRUKOWANYMI LITERAMI, CZARNYM LUB NIEBIESKIM 
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E.2. ADRES SIEDZIBY * / ADRES ZAMIESZKANIA ** 
 14. Kraj 15. Województwo 16. Powiat  

 17. Gmina 18. Ulica 19. Nr domu 20. Nr lokalu 

 21. Miejscowo ść 22. Kod pocztowy 23. Poczta 

E.3. ADRES DO KORESPONDENCJI 
Należy wypełnić tylko wówczas, gdy adres do korespondencji jest inny niż w części D.2. 

 24. Kraj 25. Województwo 26. Powiat  

 27. Gmina 28. Ulica 29. Nr domu 30. Nr lokalu 

 31. Miejscowo ść 32. Kod pocztowy 33. Poczta 

E.4. KONTAKT 
 34. Telefon 35. Faks 36. E-mail  

F. DANE DOTYCZĄCE PRZEDMIOTÓW OPODATKOWANIA NIEPODLEGAJ ĄCYCH 
ZWOLNIENIU 

F.1. POWIERZCHNIA GRUNTÓW 

  
Podstawa 

opodatkowania w m 2 

(ha) z dokładno ścią  
do 1 m 2  

 
Stawka podatku  

 
 

zł,     gr 

 
Kwota podatku  

 
 

zł,     gr 
 1. Związane z prowadzeniem działalno ści 

gospodarczej, bez wzgl ędu na sposób 
zakwalifikowania w ewidencji gruntów 
i budynków  

37. 
 
 
 

m2 

38. 
 
 
 

,                  

39. 
 
 
 

                                  ,             
 2. związane z prowadzeniem działalno ści 

gospodarczej w zakresie udzielania 
świadcze ń zdrowotnych bez wzgl ędu na 
sposób zakwalifikowania w ewidencji 
gruntów i budynków  

40 41 42 

 3. Pod wodami powierzchniowymi 
stoj ącymi lub wodami powierzchniowymi 
płyn ącymi jezior i zbiorników 
sztucznych 2 

43. 
 
 

,                ha 

44. 
 
 

,                  

45. 
 
 

                                  ,             
 4. Pozostałe grunty, w tym zaj ęte na 

prowadzenie odpłatnej statutowej 
działalno ści po żytku publicznego przez 
organizacje po żytku publicznego  

46. 
 
 
 

m2 

47. 
 
 
 

,                  

48.                                
 
                                        , 

                  
 5. Niezabudowane obj ęte obszarem 

rewitalizacji, o którym mowa w ustawie  
z dnia 9 pa ździernika 2015 r.  
o rewitalizacji, i poło żone na terenach, 
dla których miejscowy plan 
zagospodarowania przestrzennego 
przewiduje przeznaczenie pod zabudow ę 
mieszkaniow ą, usługow ą albo zabudow ę 
o przeznaczeniu mieszanym 
obejmuj ącym wył ącznie te rodzaje 
zabudowy, je żeli od dnia wej ścia w życie 
tego planu w odniesieniu do tych 
gruntów upłyn ął okres 4 lat, a w tym 
czasie nie zako ńczono budowy zgodnie 
 z przepisami prawa budowlanego  

49. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

m2 

50. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                           , 

51. 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                       , 

F.2. POWIERZCHNIA BUDYNKÓW LUB ICH CZĘŚCI 
  Podstawa 

opodatkowania w m 2  
 

Stawka podatku  
 

zł,     gr 

Kwota podatku  
 

zł,     gr 
 1. Budynki mieszkalne  - ogółem 

 
 

52. 
 

m2 
53. 
 

,                  
54. 
 

,                  
  

 
w  tym  

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

55. 
 

m2 
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 kondygnacji 
o 

wysoko ści: 

- powy żej 2,20 m  56. 
 

m2 

  

 2. Związane z prowadzeniem działalno ści 
gospodarczej oraz cz ęści budynków 
mieszkalnych zaj ęte na prowadzenie 
działalno ści gospodarczej - ogółem  

57. 
 
 
 

m2 

58. 
 
 

,                  

59. 
 
 

,             
  

 
w tym  

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

60. 
 

m2 

  

 kondygnacji 
o 

wysoko ści: 

- powy żej 2,20 m  61. 
 

m2 

  

 3. Zajęte na prowadzenie działalno ści 
gospodarczej w zakresie obrotu 
kwalifikowanym materiałem siewnym - 
ogółem  

62. 
 
 

m2 

63. 
 
 

,                  

64. 
 
 

,             
  

 
w tym  

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

65. 
 

m2 

  

 kondygnacji 
o 

wysoko ści:  

- powy żej 2,20 m  66. 
 

m2 

  

4. Związane z udzielaniem świadcze ń 
zdrowotnych w rozumieniu przepisów  
o działalno ści leczniczej, zaj ęte przez 
podmioty udzielaj ące tych świadcze ń - 
ogółem  

67. 
                                          
                                         m2 

68. 
 
 
                                     , 

69. 
 
 
                                        , 

 

 
 

w  tym  

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

70. 
 

                                       m2 

  

kondygnacji  
o  

wyso kości:  

- powy żej 2,20 m  71.                               
                                         m2 

   

5. Pozostałe, w tym zaj ęte na 
prowadzenie odpłatnej statutowej 
działalno ści po żytku publicznego 
przez organizacje po żytku 
publicznego - ogółem  

72. 
 
 
 

m2 

73. 
 
  

,                  

74. 
 
 

,             
  

 
w  tym  

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

75. 
 

m2 

  

 kondygnacji 
o  

wysoko ści: 

- powy żej 2,20 m  76. 
 

m2 

  

F.3. WARTOŚĆ BUDOWLI LUB ICH CZĘŚCI ZWIĄZANYCH Z PROWADZENIEM 
DZIAŁALNOŚCI 
 GOSPODARCZEJ Podstawa 

opodatkowania w zł 
z dokładno ścią do 1 

zł  
 

 
Stawka podatku  

 
 

 

 
Kwota podatku  

 
 

zł,     gr 
 1. Budowle a) wykorzystywane 

bezpośrednio do odprowadzania i 
oczyszczania ścieków  1%,   b) od 
pozostałych budowli 2%  

77. 
 

zł 
78. 

           ,          % 
79. 
 

,             

G. ŁĄCZNA KWOTA PODATKU 
 Kwota podatku (w pełnych złotych)  

 
 

80. 
 

zł 

H. INFORMACJA O ZAŁ ĄCZNIKACH (do niniejszej deklaracji dołączono) 
 

 81. Liczba zał ączników - Nr 5                               Nr 9 

 

82. Załącznik ZZN składany (zaznaczyć właściwy kwadrat):�

 � tak  � nie 

I. PODPIS PODATNIKA / OSOBY REPREZENTUJ ĄCEJ PODATNIKA   

 83. Imię 84. Nazwisko 

 85. Data wypełnienia deklaracji (dzień - miesiąc - rok) 
 
 
 

 

86. Podpis (piecz ęć) podatnika / osoby reprezentuj ącej podatnika 3 
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J. ADNOTACJE ORGANU PODATKOWEGO  
 87. Uwagi organu podatkowego  

 

 88. Data (dzień - miesiąc - rok) 
 

 

89. Podpis przyjmuj ącego formularz 

1) Numer PESEL wpisują podatnicy będący osobami fizycznymi objętymi rejestrem PESEL, nieprowadzący działalności gospodarczej lub niebędący 
zarejestrowanymi podatnikami podatku od towarów i usług. Identyfikator podatkowy NIP wpisują pozostali podatnicy. 

2) Należy podać z dokładnością do czterech miejsc po przecinku. 

3) Niepotrzebne skreślić. 
Pouczenia  

Za podanie nieprawdy lub zatajenie prawdy i przez to narażenie podatku na uszczuplenie grozi odpowiedzialność przewidziana w Kodeksie karnym skarbowym. 
W przypadku niezapłacenia w obowiązującym terminie kwoty podatku z poz. 77 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 2012 r. 
poz. 1619, z późn. zm.). 
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 1. Identyfikator podatkowy NIP / numer PESEL (niepotrzebne skre ślić)1)                            
 

. 2. Nr dokumentu  

 DR-1  

DEKLARACJA NA PODATEK ROLNY 
 

 

 3. Rok  

   Podstawa 
prawna: 

Art. 6a ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz.U. z 2013 r. poz. 1381, z późn. zm.). 
Składający: Formularz przeznaczony dla osób prawnych, jednostek organizacyjnych oraz spółek nieposiadających 

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 
lub z jednostkami organizacyjnymi, w tym spółkami, nieposiadającymi osobowości prawnej. 

Termin 
składania: 

Do dnia 15 stycznia każdego roku podatkowego lub w terminie 14 dni od zaistnienia okoliczności mających wpływ 
na powstanie (wygaśnięcie) obowiązku podatkowego, lub wysokość opodatkowania. 

Miejsce 
składania: 

Organ podatkowy właściwy ze względu na miejsce położenia nieruchomości. 

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

B. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI 
 

 4. Okoliczno ści powoduj ące obowi ązek zło żenia deklaracji (zaznaczyć właściwy kwadrat): 

�1. deklaracja roczna  � 2. korekta deklaracji rocznej (miesiąc - rok)  

C. PODMIOT ZOBOWIĄZANY DO ZŁOŻENIA DEKLARACJI 
 5. Rodzaj podmiotu (zaznaczyć właściwy kwadrat): 

�1. właściciel, użytkownik lub posiadacz � 2. współwłaściciel, współużytkownik lub współposiadacz  
D. DANE PODATNIKA  

* - dotyczy podatnika niebędącego osobą fizyczną     ** - dotyczy podatnika będącego osobą fizyczną 

D.1. DANE IDENTYFIKACYJNE  
 6. Rodzaj podatnika (zaznaczyć właściwy kwadrat): 

�1. osoba fizyczna            � 2. osoba prawna � 3. jednostka organizacyjna, w tym spółka, nieposiadająca osobowości prawnej 
 7. Nazwa pełna * / Nazwisko ** 

 

 8. Nazwa skrócona * / Pierwsze imi ę, drugie imi ę ** 

 9. Identyfikator REGON 

 
 Pola 11, 12, 13 wypełnia osoba fizyczna w przypadku, gdy numer PESEL nie został nadany. 
 10. Data urodzenia (dzień - miesiąc - rok) 

 

 
 

11. Imię ojca 12. Imię matki  

D.2. ADRES SIEDZIBY * / ADRES ZAMIESZKANIA ** 
 13. Kraj 14. Województwo 15. Powiat  

 16. Gmina 17. Ulica 18. Nr domu 19. Nr 
lokalu 
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 20. Miejscowo ść 21. Kod pocztowy 22. Poczta 

D.3. ADRES DO KORESPONDENCJI 
Należy wypełnić tylko wówczas, gdy adres do korespondencji jest inny niż w części D.2. 

 23. Kraj 24. Województwo 25. Powiat  

 26. Gmina 27. Ulica 28. Nr domu 29. Nr lokalu 

 30. Miejscowo ść 31. Kod 
pocztowy 

32. Poczta 

D.4. KONTAKT 
 33. Telefon 34. Faks 35. E-mail  

E. DANE DOTYCZĄCE UŻYTKÓW ROLNYCH STANOWIĄCYCH GOSPODARSTWO 
ROLNE – NIEPODLEGAJ ĄCYCH ZWOLNIENIU 

E.1. GRUNTY ORNE 

 Klasa Powierzchnia w ha 2)  Przelicznik 

 

Powierzchnia w ha 

przeliczeniowych 2)   a b c 

 
 

I 
36. 

,                                   

 37. 

,                                   

 
 

II 
38. 

,                                   

 39. 

,                                   

 
 

IIIa 
40. 

,                                   

 41. 

,                                   

 
 

IIIb  
42. 

,                                   

 43. 

,                                   

 
 

IVa 
44. 

,                                   

 45. 

,                                   

 
 

IVb  
46. 

,                                   

 47. 

,                                   

E.2. ŁĄKI I PASTWISKA 

 
 

I 
48. 

,                                   

 49. 

,                                   

 
 

II 
50. 

,                                   

 51. 

,                                   

 
 

III 
52. 

,                                   

 53. 

,                                   

 
 

IV 
54. 

,                                 

 55. 

,                                   

E.3. SADY 

 
 

I 
56. 

,                                   

 57. 

,                                   

 
 

II 
58. 

,                                   

 59. 

,                                   

 
III IIIa 60. 

,                                   

 61. 

,                                   

 
 

IIIb  
62. 

,                                   

 63. 

,                                   

 
IV IVa 64. 

,                                   

 65. 

,                                   
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IVb  
66. 

,                                   

 67. 

,                                   

E.4. GRUNTY POD STAWAMI ZARYBIONYMI - łososiem, trocią, głowacicą, palią 
          i pstrągiem, GRUNTY ROLNE ZABUDOWANE oraz UŻYTKI ROLNE  
          O NIEUSTALONYM  
       PRZELICZNIKU POWIERZCHNI 
 Powierzchnia w ha 2)  

 

Przelicznik 

 

Powierzchnia w ha 
przeliczeniowych  2) 

 
68. 

                                                                             ,     

 

1,0 
69. 

,                           

E.5. GRUNTY POD STAWAMI ZARYBIONYMI - inne gatunki ryb, GRUNTY POD  

       STAWAMI NIEZARYBIONYMI, GRUNTY POD ROWAMI 

 
70. 
 

,                           
0,20 

71. 
 

,                           

E.6. ŁĄCZNA POWIERZCHNIA UŻYTKÓW ROLNYCH STANOWIĄCYCH GOSPODARSTWO  

       ROLNE 

 
72. Powierzchnia w ha (suma z części od E.1 do E.5 kol.a) 

,                           

73. Powierzchnia w ha przeliczeniowych (suma z części od E.1 do E.5 kol.c) 

,                           

F. ŁĄCZNA KWOTA PODATKU OD GOSPODARSTW ROLNYCH 
 Łącznie powierzchnia w ha przeliczeniowych 

 
Należy wpisać powierzchnię z poz.74. 

74. 

,                           
 Stawka podatku   

 
 

75.  

zł,           gr 
 Kwota podatku (w pełnych złotych)  

 
 

76.  

zł 

G. DANE DOTYCZĄCE UŻYTKÓW ROLNYCH NIESTANOWIĄCYCH GOSPODARSTW 
ROLNYCH NIEPODLEGAJ ĄCYCH ZWOLNIENIU 

 
77. Powierzchnia w ha  
 

,                         

78. Stawka podatku  

zł,         gr 
79. Kwota podatku  (w pełnych złotych)  

zł 

H. INFORMACJA O ZAŁ ĄCZNIKACH  
 80. Liczba zał ączników – Nr 5                   Nr 9 

 

81. Załącznik ZZR składany (zaznaczyć właściwy kwadrat): 

� tak  � nie 

I. PODPIS PODATNIKA / OSOBY REPREZENTUJ ĄCEJ PODATNIKA   

 82. Imię 83. Nazwisko 

 84. Data wypełnienia deklaracji (dzień - miesiąc - rok) 
 
 
 

 

85. Podpis (piecz ęć) podatnika / osoby reprezentuj ącej podatnika 3) 

 

J. ADNOTACJE ORGANU PODATKOWEGO  
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 86. Uwagi organu podatkowego  
 

 87. Data (dzień - miesiąc - rok) 
 

 

88. Podpis przyjmuj ącego formularz 

 
1) Numer PESEL wpisują podatnicy będący osobami fizycznymi objętymi rejestrem PESEL, nieprowadzący działalności gospodarczej 

lub niebędący zarejestrowanymi podatnikami podatku od towarów i usług. Identyfikator podatkowy NIP wpisują pozostali podatnicy. 
2) Należy podać z dokładnością do czterech miejsc po przecinku. 
3) Niepotrzebne skreślić. 

 
 

Pouczenia  
Za podanie nieprawdy lub zatajenie prawdy i przez to narażenie podatku na uszczuplenie grozi odpowiedzialność przewidziana  
w Kodeksie karnym skarbowym. 

W przypadku niezapłacenia w obowiązującym terminie kwoty podatku z poz. 77 albo poz. 80  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 2012 r. poz. 1619, z późn. zm.). 
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1. Identyfikator podatkowy NIP / numer PESEL (niepotrzebne skreślić) 1) 
 

 

2. Nr dokumentu 
 
 

 

 DL-1 

 

 

DEKLARACJA NA PODATEK LE ŚNY   

3. Rok 
 
 

 

   Podstawa prawna: Art. 6 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz.U. z 2013 r. poz. 465). 
Składający: 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. 

Termin składania: Do dnia 15 stycznia każdego roku podatkowego lub w terminie 14 dni od zaistnienia okoliczności mających wpływ 
na powstanie (wygaśnięcie) obowiązku podatkowego lub wysokość opodatkowania. 

Miejsce składania: Organ podatkowy właściwy ze względu na miejsce położenia nieruchomości. 

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

B. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI 
 

 5. Okoliczno ści powoduj ące obowi ązek zło żenia deklaracji (zaznaczyć właściwy kwadrat): 

�1. deklaracja roczna  � 2. Korekta deklaracji rocznej (miesiąc - rok)  

C. PODMIOT ZOBOWIĄZANY DO ZŁOŻENIA DEKLARACJI 
 6. Rodzaj podmiotu (zaznaczyć właściwy kwadrat): 

�1. właściciel, użytkownik lub posiadacz � 2. współwłaściciel, współużytkownik lub współposiadacz  
D. DANE PODATNIKA  

* - dotyczy podatnika niebędącego osobą fizyczną    ** - dotyczy podatnika będącego osobą fizyczną 

D.1. DANE IDENTYFIKACYJNE  
 7. Rodzaj podatnika (zaznaczyć właściwy kwadrat): 

�1. osoba fizyczna        � 2. osoba prawna � 3. jednostka organizacyjna, w tym spółka, nieposiadająca osobowości prawnej 
 8. Nazwa pełna * / Nazwisko ** 

 

 9. Nazwa skrócona * / Pierwsze imi ę, drugie imi ę ** 

 10. Identyfikator REGON 

 
 Pola 11, 12, 13 wypełnia osoba fizyczna w przypadku, gdy numer PESEL nie został nadany. 
 11. Data urodzenia (dzień - miesiąc - rok) 

 

 
 

12. Imię ojca 13. Imię matki  
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D.2. ADRES SIEDZIBY * / ADRES ZAMIESZKANIA ** 
 14. Kraj 15. Województwo 16. Powiat  

 17. Gmina 18. Ulica 19. Nr domu 20. Nr lokalu 

 21. Miejscowo ść 22. Kod pocztowy 23. Poczta 

 
D.3. ADRES DO KORESPONDENCJI 

Należy wypełnić tylko wówczas, gdy adres do korespondencji jest inny niż w części D.2. 
 24. Kraj 25. Województwo 26. Powiat  

 27. Gmina 28. Ulica 29. Nr domu 30. Nr lokalu 

 31. Miejscowo ść 32. Kod pocztowy 33. Poczta 

D.4. KONTAKT 
 34. Telefon 35. Faks 36. E-mail  

E. DANE DOTYCZĄCE LASÓW NIEPODLEGAJ ĄCYCH ZWOLNIENIU 
  

 
Rodzaj gruntów 

leśnych 

 
Powierzchnia  

w ha 2) 

 

 
Stawka podatku  

 
 

zł,     gr 

 
Kwota podatku 

 
 

zł,     gr 
 1. Lasy  37. 

 
, 

38. 
 

,             
39. 
 

,             
 3. Lasy wchodz ące w skład 

rezerwatów przyrody  
40. 
 

, 
41. 
 

,             
42. 
 

,             
 4. Lasy wchodz ące w skład 

parków narodowych  
43. 
 

, 
44. 
 

,             
45. 
 

,             

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

 
 

46. 

zł 
 

G. INFORMACJA O ZAŁ ĄCZNIKACH  
 47. Liczba zał ączników – Nr 5                              Nr 9 

 

48. Załącznik ZZL składany (zaznaczyć właściwy kwadrat): 

� tak  � nie 

H. PODPIS PODATNIKA / OSOBY REPREZENTUJ ĄCEJ PODATNIKA   
 

 49. Imię 50. Nazwisko 

 51. Data wypełnienia deklaracji (dzień - miesiąc - rok) 
 
 
 

 

52. Podpis (piecz ęć) podatnika / osoby reprezentuj ącej podatnika 3) 

 

I. ADNOTACJE ORGANU PODATKOWEGO  
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 DL-1 (3) 3/3 
 

 53. Uwagi organu podatkowego  
 

 54. Data (dzień - miesiąc - rok) 
 

 

55. Podpis przyjmuj ącego formularz 

 
1) Numer PESEL wpisują podatnicy będący osobami fizycznymi objętymi rejestrem PESEL, nieprowadzący działalności gospodarczej lub niebędący zarejestrowanymi podatnikami 

podatku od towarów i usług. Identyfikator podatkowy NIP wpisują pozostali podatnicy. 

2) Należy podać z dokładnością do czterech miejsc po przecinku. 

3) Niepotrzebne skreślić. 
Pouczenia  

Za podanie nieprawdy lub zatajenie prawdy i przez to narażenie podatku na uszczuplenie grozi odpowiedzialność przewidziana w Kodeksie karnym skarbowym. 

W przypadku niezapłacenia w obowiązującym terminie kwoty podatku z poz. 46 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 2012 r. poz. 1619, z późn. zm.). 
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Załącznik Nr 5 
do Uchwały Nr XIII/108/16  

Rady Gminy Branice 
z dnia 18 stycznia 2016 r.  

 
POLA  JASNE WYPEŁNIA  PODATNIK, POLA CIEMNE WYPEŁNI A PRACOWNIK URZĘDU GMINY  W BRANICACH 

WYPEŁNIĆ KOMPUTEROWO, NA MASZYNIE LUB R ĘCZNIE, DUŻYMI DRUKOWANYMI LITERAMI , CZARNYM LUB NIEBIESKIM K OLOREM 

 

ZAŁĄCZNIK NR 5  
DO 
• INFORMACJI O NIERUCHOMOŚCIACH, GRUNTACH 

I LASACH; 
• DEKLARACJI NA PODATEK OD NIERUCHOMO ŚCI 
• DEKLARACJI NA PODATEK ROLNY 
• DEKLARACJI NA PODATEK LE ŚNY 
DOTYCZĄCY PRZEDMIOTÓW OPODATKOWANIA 

 

 

ROK: 

 

 

 

 

NR EWID.: 

 

 

 
LP. 

RODZAJ 
PRZEDMIOTU 

OPODATKOWANIA* 

POŁOŻENIE 
(adres) 

FORMA 
WŁADANIA** 

NR KSIĘGI 
WIECZYSTEJ 

NR 
DZIAŁKI 

POWIERZCHNIA 
GRUNTU    

(w ha lub m2) 
BUDYNKU(w m2) 

WARTOŚĆ (w zł ) 
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 PODPIS PODATNIKA/OSOBY REPREZENTUJ ĄCEJ PODATNIKA***  
 

1 

 
5 

 

2 

 
6 

 

3 

 
7 

 

4 

 
8 

 

 
* Należy wpisać odpowiednio: użytek rolny, grunt leśny, grunty pozostałe, budynek (np. mieszkalny, garaż, chlewik, itp.). 
** Należy wpisać właściwe: własność, współwłasność, użytkowanie wieczyste, współużytkowanie wieczyste, posiadanie zależne, współposiadanie zależne, posiadanie samoistne, 
współposiadanie samoistne.   
*** Osobą reprezentującą podatnika jest osoba posiadająca pisemne pełnomocnictwo do podpisywania deklaracji  –  w rozumieniu i w zakresie wskazanym w art. 80a § 2 ustawy 
Ordynacja podatkowa. 
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           Załącznik Nr 6 

           do Uchwały Nr XIII/108/16 

           Rady Gminy Branice  

       z dnia 18 stycznia 2016 r.  

 
 

 ZZN (2 1/3 
 

1. Identyfikator podatkowy NIP / numer PESEL (niepotrzebne skreślić) 1) 

 

2. Nr dokumentu  

 ZZN           

DANE O ZWOLNIENIACH PODATKOWYCH 
W PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI 

 

A. PRZEZNACZENIE FORMULARZA 
 3. Niniejszy formularz stanowi zał ącznik do  (zaznaczyć właściwy kwadrat): 

�1. deklaracji DN-1    � 2. informacji INGL-1 
B. DANE PODATNIKA  

* - dotyczy podatnika niebędącego osobą fizyczną    ** - dotyczy podatnika będącego osobą fizyczną 

C.1. DANE IDENTYFIKACYJNE  
 4. Rodzaj podatnika (zaznaczyć właściwy kwadrat): 

 �1. osoba fizyczna                                                                     � 2. Osoba niebędąca osoba fizyczną 
 5. Nazwa pełna * / Nazwisko ** 

 

 6. Nazwa skrócona * / Pierwsze imi ę, drugie imi ę ** 

 7. Identyfikator REGON 
 

              
 

D. DANE DOTYCZĄCE ZWOLNIEŃ PODATKOWYCH WYNIKAJ ĄCYCH Z USTAWY 
LUB UCHWAŁY RADY GMINY  

 
 

Tytuł prawny zwolnienia Grunty 
powierzchnia w 

m2 

Budynki lub ich cz ęści 
powierzchnia u żytkowa w 

m2 

Budowle 
warto ść w zł 

 Art.7 ust.1 pkt 1 - budowle wchodz ące w skład 
infrastruktury kolejowej w rozumieniu przepisów 
o transporcie kolejowym oraz zaj ęte pod nie grunty, 
jeżeli: 
a) zarządca infrastruktury jest obowi ązany do jej 

udost ępniania licencjonowanym przewo źnikom 
kolejowym, lub 

b) są przeznaczone wył ącznie do przewozu osób, 
wykonywanego przez przewo źnika kolejowego, który 
równocze śnie zarz ądza tą infrastruktur ą bez 
udost ępniania jej innym przewo źnikom, lub 

c) tworz ą linie kolejowe o szeroko ści torów wi ększej 
niż 1435 mm. 

8. 
 
 
 
 
 

 9. 

 Art.7 ust.1a - grunty, budynki i budowle pozostałe po 
likwidacji linii kolejowych lub ich odcinków – do c zasu 
przeniesienia ich własno ści lub prawa u żytkowania 
wieczystego - nie dłu żej jednak ni ż przez 3 lata od 
pierwszego dnia miesi ąca nast ępującego po miesi ącu,  
w którym stała si ę ostateczna decyzja lub weszło w życie 
rozporz ądzenie, wyra żające zgod ę na likwidacj ę linii lub 
ich odcinków, wydane w trybie przewidzianym  
w przepisach o transporcie kolejowym - z wyj ątkiem 
zajętych na działalno ść inną niż działalno ść, o której 
mowa w przepisach o transporcie kolejowym 

10. 
 
 
 
 
 

11. 12. 

 Art.7 ust.1 pkt 2 - budowle infrastruktury portowej , 
budowle infrastruktury zapewniaj ącej dost ęp do 
portów i przystani morskich oraz zaj ęte pod nie grunty 

13.  14. 

 Art.7 ust.1 pkt 2a - grunty, które znajduj ą się  
w posiadaniu podmiotu zarz ądzającego portem lub 
przystani ą morsk ą, pozyskane na potrzeby rozwoju 
portu lub przystani morskiej, zaj ęte na działalno ść 
określoną w statucie tego podmiotu, poło żone  
w granicach portów i przystani morskich - od 
pierwszego dnia miesi ąca nast ępującego po miesi ącu, 
w którym podmiot ten wszedł w ich posiadanie - nie 
dłu żej ni ż przez okres 5 lat, z wyj ątkiem gruntów 
zajętych przez podmiot inny ni ż podmiot zarz ądzający 
portem lub przystani ą morsk ą 

15.   
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 Art.7 ust.1 pkt 3 - budynki, budowle i zaj ęte pod nie 
grunty na obszarze cz ęści lotniczych lotnisk u żytku 
publicznego 

16. 17. 18. 

 Art.7 ust.1 pkt 4 - budynki gospodarcze lub ich cz ęści:  
a) słu żące działalno ści leśnej lub rybackiej,  
b) poło żone na gruntach gospodarstw rolnych, słu żące 

wyłącznie działalno ści rolniczej,  
c) zajęte na prowadzenie działów specjalnych produkcji 
rolnej  

 19.  

 Art.7 ust.1 pkt 5 – grunty, budynki lub ich cz ęści zajęte 
wyłącznie na potrzeby prowadzenia przez 
stowarzyszenia statutowej działalno ści wśród dzieci  
i młodzie ży w zakresie o światy, wychowania, nauki  
i techniki, kultury fizycznej i sportu, z wyj ątkiem 
wykorzystywanych do prowadzenia działalno ści 
gospodarczej, oraz grunty zaj ęte trwale na obozowiska 
i bazy wypoczynkowe dzieci i młodzie ży 

20. 21.  

 Art.7 ust.1 pkt 6 - grunty i budynki wpisane indywi dualnie 
do rejestru zabytków, pod warunkiem ich utrzymania 
i konserwacji, zgodnie z przepisami o ochronie zaby tków, 
z wyjątkiem cz ęści zajętych na prowadzenie działalno ści 
gospodarczej 

22. 23.  

 Art.7 ust.1 pkt 7 - grunty i budynki we władaniu mu zeów 
rejestrowanych 

24. 25.  

 Art.7 ust.1 pkt 8 – znajduj ące się w parkach narodowych 
lub rezerwatach przyrody i słu żące bezpo średnio  
i wył ącznie osi ąganiu celów z zakresu ochrony przyrody:  
a) grunty poło żone na obszarach obj ętych ochron ą ścisł ą, 

czynn ą lub krajobrazow ą, 
b) budynki i  budowle trwale zwi ązane z gruntem  

26. 27. 28. 

 Art.7 ust.1 pkt 8a - b ędące własno ścią Skarbu Pa ństwa:  
a) grunty pod wodami powierzchniowymi płyn ących jezior,  
b) grunty zaj ęte pod sztuczne zbiorniki wodne, z wyj ątkiem 

gruntów przekazanych w posiadanie innym podmiotom 
niż wymienione w art. 217 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. 
– Prawo wodne 

29.   

 Art.7 ust.1 pkt 9 - budowle wałów ochronnych, grunt y pod 
wałami ochronnymi i poło żone w mi ędzywałach,  
z wyjątkiem zaj ętych na prowadzenie działalno ści 
gospodarczej przez inne podmioty ni ż spółki wodne, ich 
związki oraz zwi ązki wałowe 

30.  31. 

 Art.7 ust.1 pkt 10 - grunty stanowi ące nieu żytki, u żytki 
ekologiczne, grunty zadrzewione i zakrzewione,  
z wyjątkiem zaj ętych na prowadzenie działalno ści 
gospodarczej 

32.   

 Art.7 ust.1 pkt 11 - grunty stanowi ące działki 
przyzagrodowe członków rolniczych spółdzielni 
produkcyjnych, którzy spełniaj ą jeden z warunków: 
a) osiągnęli wiek emerytalny, 
b) są inwalidami zaliczonymi do I albo II grupy,  
c) są niepełnosprawnymi o znacznym lub umiarkowanym 

stopniu niepełnosprawno ści, 
d) są osobami całkowicie niezdolnymi do pracy 

w gospodarstwie rolnym albo niezdolnymi do 
samodzielnej egzystencji 

33.   

 Art.7 ust.1 pkt 12 - poło żone na terenie rodzinnego ogrodu 
działkowego: grunty, altany działkowe i obiekty 
gospodarcze o powierzchni zabudowy do 35 m 2 oraz 
budynki stanowi ące infrastruktur ę ogrodow ą,  
w rozumieniu ustawy z dnia 13 grudnia 2013 r.  
o rodzinnych ogrodach działkowych, z wyj ątkiem zaj ętych 
na prowadzenie działalno ści gospodarczej  

 34.  

 Art.7 ust.1 pkt 13 - budynki i budowle zaj ęte przez grup ę 
producentów rolnych wpisan ą do rejestru tych grup, 
wykorzystywane wył ącznie na prowadzenie działalno ści 
w zakresie sprzeda ży produktów lub grup produktów 
wytworzonych w gospodarstwach członków grupy lub 
w zakresie okre ślonym w art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 15 
września 2000 r. o grupach producentów rolnych i ich 
związkach oraz o zmianie innych ustaw, zgodnie z jej 
aktem zało życielskim  

 35. 36. 

 Art.7 ust.1 pkt 14 - nieruchomo ści lub ich cz ęści zajęte na 
prowadzenie nieodpłatnej statutowej działalno ści po żytku 
publicznego przez organizacje po żytku publicznego 

37. 38. 39. 

 Art.7 ust.1 pkt 15 – grunty i budynki lub ich cz ęści, 
stanowi ące własno ść gminy, z wyj ątkiem zaj ętych na 
działalno ść gospodarcz ą lub b ędących w posiadaniu 
innych ni ż gmina jednostek sektora finansów publicznych 
oraz pozostałych podmiotów 

40. 41.  
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 Art.7 ust.2 pkt 1 - uczelnie, zwolnienie nie dotycz y 
przedmiotów opodatkowania zaj ętych na działalno ść 
gospodarcz ą  

42. 43.  

 Art.7 ust.2 pkt 2 - publiczne i niepubliczne jednos tki 
organizacyjne obj ęte systemem o światy oraz prowadz ące 
je organy, w zakresie nieruchomo ści zajętych na 
działalno ść oświatow ą 

44. 45.  

 Art.7 ust.2 pkt 3 - instytuty naukowe i pomocnicze 
jednostki naukowe Polskiej Akademii Nauk, w odniesi eniu 
do nieruchomo ści lub ich cz ęści, które s ą niezbędne do 
realizacji zada ń, o których mowa w art. 2 ustawy z dnia 30 
kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk; zwolnien ie nie 
dotyczy przedmiotów opodatkowania zaj ętych na 
działalno ść gospodarcz ą 

46. 47.  

 Art.7 ust.2 pkt 4 prowadz ący zakłady pracy chronionej 
spełniaj ące warunek, o którym mowa w art. 28 ust. 1 pkt 1 
lit. b ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabili tacji 
zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób 
niepełnosprawnych, lub zakłady aktywno ści zawodowej  
w zakresie przedmiotów opodatkowania zgłoszonych 
wojewodzie, je żeli zgłoszenie zostało potwierdzone 
decyzj ą w sprawie przyznania statusu zakładu pracy 
chronionej lub zakładu aktywno ści zawodowej albo 
zaświadczeniem - zaj ętych na prowadzenie tego zakładu, 
z wyjątkiem przedmiotów opodatkowania znajduj ących si ę 
w posiadaniu zale żnym podmiotów nieb ędących 
prowadz ącymi zakłady pracy chronionej spełniaj ące 
warunek, o którym mowa w art. 28 ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy 
z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowe j  
i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawny ch 
lub zakłady aktywno ści zawodowej 

48. 49. 50. 

 Art.7 ust.2 pkt 5 - instytuty  badawcze, z wyj ątkiem 
przedmiotów opodatkowania zaj ętych na działalno ść 
gospodarcz ą 

51. 52.  

 Art.7 ust.2 pkt 5a - przedsi ębiorcy o statusie centrum 
badawczo-rozwojowego uzyskanym na zasadach 
określonych w przepisach o niektórych formach 
wspierania działalno ści innowacyjnej w odniesieniu do 
przedmiotów opodatkowania zaj ętych na cele 
prowadzonych bada ń i prac rozwojowych 

53. 54. 55. 

1) Numer PESEL wpisują podatnicy będący osobami fizycznymi objętymi rejestrem PESEL, nieprowadzący działalności gospodarczej lub niebędący zarejestrowanymi podatnikami 
podatku od towarów i usług. Identyfikator podatkowy NIP wpisują pozostali podatnicy.  
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Załącznik Nr 7  

do Uchwały Nr XIII/108/16 

Rady Gminy Branice  

z dnia 18 stycznia 2016 r. 

POLA JASNE WYPEŁNIA PODATNIK. WYPEŁNIAĆ NA MASZYNIE, KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE, DUŻYMI, DRUKOWANYMI LITERAMI, CZARNYM LUB NIEBIESKIM 

  

 ZZR2) 1/2 
 

 1.  Identyfikator podatkowy NIP / numer PESEL (niepotrzebne skreślić) 
1) 

 2. Nr dokumentu   

 ZZR           

DANE O ZWOLNIENIACH I ULGACH PODATKOWYCH 
W PODATKU ROLNYM 

 

    A. PRZEZNACZENIE FORMULARZA 
 3. Niniejszy formularz stanowi zał ącznik do  (zaznaczyć właściwy kwadrat): 

�1. deklaracji DR-1    � 2. informacji INGL-1 
B. DANE PODATNIKA  

* - dotyczy podatnika niebędącego osobą fizyczną     ** - dotyczy podatnika będącego osobą fizyczną 

C.1. DANE IDENTYFIKACYJNE  
 4. Rodzaj podatnika (zaznaczyć właściwy kwadrat): 

 �1. osoba fizyczna             � 2. osoba prawna               � 3. jednostka organizacyjna, w tym spółka, nieposiadająca osobowości prawnej 

 5. Nazwa pełna * / Nazwisko ** 
 

 6. Nazwa skrócona * / Pierwsze imi ę, drugie imi ę ** 

 7. Identyfikator REGON 
 

 
D. DANE DOTYCZĄCE ZWOLNIEŃ I ULG PODATKOWYCH WYNIKAJ ĄCYCH  

Z USTAWY LUB UCHWAŁY RADY GMINY  
 

  
Tytuł prawny zwolnienia Powierzchnia w ha 

fizycznych  2) 

 Art.12 ust.1 pkt 1 - u żytki rolne klasy V, VI i VIz  8. 
 

, 
 Art.12 ust.1 pkt 1 - grunty zadrzewione i zakrzewio ne ustanowione na u żytkach rolnych  9. 

 
, 

 Art.12 ust.1 pkt 2 - grunty poło żone w pasie drogi granicznej  10. 
 

, 
 Art.12 ust.1 pkt 3 - grunty orne, ł ąki i pastwiska obj ęte melioracj ą - w roku, w którym uprawy zostały 

zniszczone wskutek robót drenarskich  
11. 

 
, 

 Art.12 ust.1 pkt 4 - grunty przeznaczone na utworze nie nowego gospodarstwa rolnego lub powi ększenie ju ż 
istniej ącego do powierzchni nieprzekraczaj ącej 100 ha  

12. 
 

, 
  W przypadku korzystania z ulgi, po upływie okresu z wolnienia (zaznaczyć 

właściwy kwadrat) 
13. Ulga 

� 75%   � 
 

 Art.12 ust.1 pkt 5 - grunty gospodarstw rolnych pow stałe z zagospodarowania nieu żytków  14. 
 

, 
  W przypadku korzystania z ulgi, po upływie okresu z wolnienia (zaznaczyć 

właściwy kwadrat) 
15. Ulga 

� 75%   � 
 

 Art.12 ust.1 pkt 6 - grunty gospodarstw rolnych otr zymane w drodze wymiany lub scalenia  16. 
 

, 
  W przypadku korzystania z ulgi, po upływie okresu z wolnienia (zaznaczyć 

właściwy kwadrat) 
17. Ulga 

� 75%   � 
 

 Art.12 ust.1 pkt 7 - grunty gospodarstw rolnych, na  których zaprzestano produkcji rolnej  18. 
 

, 
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ZZR(2) 2/2 
 

 Art.12 ust.1 pkt 8 - u żytki ekologiczne  19. 
 

, 
 Art.12 ust.1 pkt 9 - grunty zaj ęte przez zbiorniki wody słu żące do zaopatrzenia ludno ści w wod ę 20. 

 
, 

 Art.12 ust.1 pkt 10 - grunty pod wałami przeciwpowo dziowymi i grunty poło żone w mi ędzywałach  21. 
 

, 
 Art.12 ust.1 pkt 11 - grunty wpisane do rejestru za bytków  22. 

 
, 

 Art.12 ust.1 pkt 12 - grunty stanowi ące działki przyzagrodowe członków rolniczych spółdz ielni 
produkcyjnych  

23. 
 

, 
 Art.12 ust.1 pkt 13 -  grunty poło żone na terenie rodzinnego ogrodu działkowego, z wyj ątkiem b ędących  

w posiadaniu podmiotów innych ni ż działkowcy lub stowarzyszenia ogrodowe w rozumieni u ustawy dnia 13 
grudnia  2013 r. o rodzinnych ogrodach działkowych  

24. 
 
                              , 

 Art.12 ust.2 pkt 1 – uczelnie; zwolnienie nie dotyc zy gruntów przekazanych w posiadanie podmiotom inny m 
niż uczelnie  

25. 
 

, 
 Art.12 ust.2 pkt 2 - publiczne i niepubliczne jedno stki organizacyjne obj ęte systemem o światy oraz 

prowadz ące je organy, w zakresie gruntów zaj ętych na działalno ść oświatow ą 
26. 
 

, 

 Art.12 ust.2 pkt 3 - instytuty naukowe i pomocnicze  jednostki naukowe Polskiej Akademii Nauk,  
w odniesieniu do gruntów, które s ą niezbędne do realizacji zada ń, o których mowa w art.2 ustawy z dnia 30 
kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk  

27. 
 

, 
 Art.12 ust.2 pkt 4 - prowadz ący zakłady pracy chronionej spełniaj ące warunek, o którym mowa  w art.28 ust.1 

pkt 1 lit. b ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o re habilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniani u osób 
niepełnosprawnych, lub zakłady aktywno ści zawodowej - w zakresie gruntów zgłoszonych wojew odzie, je żeli 
zgłoszenie zostało potwierdzone decyzj ą w sprawie przyznania statusu zakładu pracy chronio nej lub zakładu 
aktywno ści zawodowej albo za świadczeniem - zaj ętych na prowadzenie tego zakładu, z wyj ątkiem gruntów 
znajduj ących si ę w posiadaniu zale żnym podmiotów nieb ędących prowadz ącymi zakłady pracy chronionej 
spełniaj ące warunek, o którym mowa w art.28 ust.1  pkt 1 lit . b ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r.  
o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudn ianiu osób niepełnosprawnych lub zakłady aktywno ści 
zawodowej  

28. 
 
 
 
 
 
 

, 
 Art.12 ust.2 pkt 5 - instytuty badawcze  29. 

 
, 

 Art.12 ust.2 pkt 5a - przedsi ębiorcy o statusie centrum badawczo-rozwojowego uzys kanym na zasadach 
określonych w przepisach o niektórych formach wspierania  działalno ści innowacyjnej w odniesieniu do 
przedmiotów opodatkowania zaj ętych na cele prowadzonych bada ń i prac rozwojowych  

30. 
 
  

, 

 
E. DANE DOTYCZĄCE ULG PODATKOWYCH WYNIKAJ ĄCYCH Z USTAWY LUB 

UCHWAŁY RADY GMINY  
 

  
Tytuł prawny ulgi 

 

 Art.13 ust.1 - ulga inwestycyjna  31. 

� tak     � nie 
 Art.13b ust.1 - ulga dla gruntów poło żonych na terenach podgórskich i górskich  (zaznaczyć właściwy kwadrat) 32. Ulga 

� 60%    � 30% 
 

 Art.13c ust.1 - ulga z tytułu wprowadzenia stanu kl ęski żywiołowej  33. 

� tak     � nie 
 

1) Numer PESEL wpisują podatnicy będący osobami fizycznymi objętymi rejestrem PESEL, nieprowadzący działalności gospodarczej lub 
niebędący zarejestrowanymi podatnikami podatku od towarów i usług. Identyfikator podatkowy NIP wpisują pozostali podatnicy. 

2) Należy podać z dokładnością do czterech miejsc po przecinku. 
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Załącznik Nr 8  
do Uchwały Nr XIII/108/16 
Rady Gminy Branice  
z dnia 18 stycznia 2016 r.  

POLA JASNE WYPEŁNIA PODATNIK. WYPEŁNIAĆ NA MASZYNIE, KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE, DUŻYMI, DRUKOWANYMI LITERAMI, CZARNYM LUB NIEBIESKIM 

  

 ZZL 1/2 
 

11. Identyfikator podatkowy NIP / numer PESEL (niepotrzebne skreślić) 1)   2. Nr dokumentu  

 ZZL           

DANE O ZWOLNIENIACH PODATKOWYCH  
W PODATKU LEŚNYM 

 
    

A. PRZEZNACZENIE FORMULARZA 
 3. Niniejszy formularz stanowi zał ącznik do  (zaznaczyć właściwy kwadrat): 

�1. deklaracji DL-1    � 2. informacji INGL-1 
B. DANE PODATNIKA  

* - dotyczy podatnika niebędącego osobą fizyczną     ** - dotyczy podatnika będącego osobą fizyczną 

C.1. DANE IDENTYFIKACYJNE  
 4. Rodzaj podatnika (zaznaczyć właściwy kwadrat): 

 �1. osoba fizyczna � 2. osoba prawna        � 3. jednostka organizacyjna, w tym spółka, nieposiadająca osobowości prawnej 

 5. Nazwa pełna * / Nazwisko ** 
 

 6. Nazwa skrócona * / Pierwsze imi ę, drugie imi ę ** 

 7. Identyfikator REGON 

 
 
D. DANE DOTYCZĄCE ZWOLNIEŃ PODATKOWYCH WYNIKAJ ĄCYCH Z USTAWY 

LUB UCHWAŁY RADY GMINY  
 

  
 

Tytuł prawny zwolnienia  

Powierzchnia  

w ha 2) 

 Art.7 ust.1 pkt 1 - lasy z drzewostanem w wieku do 40 lat  8. 
 

, 
  Art.7 ust.1 pkt 2 - lasy wpisane indywidualnie do r ejestru zabytków  9. 
 

, 
  Art.7 ust.1 pkt 3 - u żytki ekologiczne  10. 
 

, 
  Art.7 ust.2 pkt 1 - uczelnie  11. 
 

, 
  Art.7 ust.2 pkt 2 - publiczne i niepubliczne jednos tki organizacyjne obj ęte systemem o światy oraz 

prowadz ące je organy, w zakresie lasów zaj ętych na działalno ść oświatow ą 
12. 
 

, 
  Art.7 ust.2 pkt 3 - instytuty naukowe i pomocnicze jednostki naukowe Polskiej Akademii Nauk  13. 
 

, 
  Art.7 ust. 2 pkt 4 - prowadz ący zakłady pracy chronionej spełniaj ące warunek, o którym mowa w art.28 

ust.1 pkt 1 lit. b ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r . o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatru dnianiu 
osób niepełnosprawnych, lub zakłady aktywno ści zawodowej w zakresie lasów wymienionych w decyzj i 
w sprawie przyznania statusu zakładu pracy chronion ej lub zakładu aktywno ści zawodowej lub 
zgłoszonych wojewodzie - zaj ętych na prowadzenie tego zakładu, z wył ączeniem lasów, które znajduj ą 
się w posiadaniu zale żnym podmiotów nieb ędących prowadz ącymi zakłady pracy chronionej spełniaj ące 
warunek, o którym mowa w art.28 ust.1 pkt 1 lit. b ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji 
zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepe łnosprawnych lub zakłady aktywno ści zawodowej  

14. 
 
 
 
 
 

, 
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ZL-1/B (1) 2/2 
 

 Art.7 ust.2 pkt 5 - instytuty badawcze  15. 
 

, 
  Art.7. ust.2 pkt 6 - przedsi ębiorcy o statusie centrum badawczo-rozwojowego uzys kanym na zasadach 

określonych w przepisach o niektórych formach wspierania  działalno ści innowacyjnej w odniesieniu do 
przedmiotów opodatkowania zaj ętych na cele prowadzonych bada ń i prac rozwojowych  

16. 
 

 
 

, 
  

1) Numer PESEL wpisują podatnicy będący osobami fizycznymi objętymi rejestrem PESEL, nieprowadzący działalności gospodarczej lub niebędący zarejestrowanymi podatnikami 

podatku od towarów i usług. Identyfikator podatkowy NIP wpisują pozostali podatnicy.2) Należy podać z dokładnością do czterech miejsc po przecinku. 
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ZAŁ ĄCZNIK Nr 9                                                                                                          Załącznik nr 9 
                                                                                                                                                              do Uchwały Nr  XIII/108/16               
                              Rady Gminy Branice  

z dnia 18 stycznia 2016 r. 
 
DANE IDENTYFIKACYJNE WSPÓŁWŁA ŚCICIELI/WSPÓŁPOSIADACZY GRUNTÓW Z OSOB Ą 
PRAWNĄ, SPÓŁKĄ LUB JEDNOSTKĄ ORGANIZACYJN Ą NIEPOSIADAJĄCĄ OSOBOWOŚCI 
PRAWNEJ 
 
* Zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 13.10.1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników (Dz. U. z 2012r. poz. 1314  
 z późn. zm.) identyfikatorem podatkowym jest: 1) numer PESEL – w przypadku podatników będących osobami fizycznymi objętymi rejestrem 
 PESEL nieprowadzących działalności gospodarczej lub niebędących zarejestrowanymi podatnikami podatku od towarów i usług, 2) NIP –  
w przypadku pozostałych podmiotów podlegających obowiązkowi ewidencyjnemu, o którym mowa w art. 2. 
 

Numer Identyfikacji Podatkowej* PESEL* 

Nazwisko, imię pierwsze, imię drugie Imię ojca, imię matki 

Miejscowość Kod pocztowy Poczta 

1. 

Ulica Nr domu/ Nr lokalu Województwo 

Numer Identyfikacji Podatkowej* PESEL* 

Nazwisko, imię pierwsze, imię drugie Imię ojca, imię matki 
 

Miejscowość Kod pocztowy Poczta 
 

2. 

Ulica Nr domu/ Nr lokalu Województwo 
 

Numer Identyfikacji Podatkowej* PESEL* 
 

Nazwisko, imię pierwsze, imię drugie Imię ojca, imię matki 
 

Miejscowość Kod pocztowy Poczta 
 

3. 

Ulica Nr domu/ Nr lokalu Województwo 
 

Numer Identyfikacji Podatkowej* PESEL* 
 

Nazwisko, imię pierwsze, imię drugie Imię ojca, imię matki 
 

Miejscowość Kod pocztowy Poczta 
 

4. 

Ulica Nr domu/ Nr lokalu Województwo 
 

Numer Identyfikacji Podatkowej* PESEL* 
 

Nazwisko, imię pierwsze, imię drugie Imię ojca, imię matki 
 

Miejscowość Kod pocztowy Poczta 
 

5. 

Ulica Nr domu/ Nr lokalu Województwo 
 

                                                                                        
                                                                                                     .......................................................... 
                                                                                                                                                                                   (data i podpis składającego) 
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