
 
UCHWAŁA NR II/13/02 

RADY MIEJSKIEJ W SZCZUCZYNIE 
z dnia 11 grudnia 2002 roku 

 
w sprawie określenia wzoru deklaracji podatkowych i informacji podatkowych. 
 
 
 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558,  
Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271), art. 6 ust. 13 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r.  
o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2002 r. Nr 9,poz.84 i Nr 200, poz. 1683), art. 6a 
ust.11 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r o podatku rolnym (Dz. U. z 1993 r. Nr 94,poz.431  
z 1994r. Nr 1, poz. 3, z 1996r. Nr 91, poz. 409, z 1997r. Nr 43, poz. 272 i Nr 137, poz. 926,  
z 1998r. Nr 108, poz. 681, z 2001r. Nr 81, poz. 875 oraz z 2002r. Nr 200, poz. 1680), art. 6 
ust. 9 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz. U. Nr 200, poz.1682) 
uchwala się, co następuje: 

§ 1 

Ustala się wzór deklaracji na podatek od nieruchomości sporządzony na formularzu 
stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały. 

§ 2 

Ustala się wzór informacji w sprawie podatku od nieruchomości na formularzu stanowiącym 
załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały. 

§ 3 

Ustala się wzór deklaracji na podatek rolny na formularzu stanowiącym załącznik Nr 3  
do niniejszej uchwały. 

§ 4 

Ustala się wzór informacji w sprawie podatku rolnego na formularzu stanowiącym  
załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały. 

§ 5 

Ustala się wzór deklaracji w sprawie podatku leśnego na formularzu stanowiącym  
załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały. 

§ 6 

Ustala się wzór informacji w sprawie podatku leśnego na formularzu stanowiącym  
załącznik Nr 6 do niniejszej uchwały. 

§ 7 

Traci moc Uchwała Nr XI/78/99 Rady Miejskiej w Szczuczynie z dnia 28 grudnia 1999 roku 
w sprawie określenia wzoru deklaracji i wykazu nieruchomości oraz Uchwała  
Nr XVII/109/00 Rady Miejskiej w Szczuczynie z dnia 19 grudnia 2000 roku zmieniająca 
uchwałę w sprawie wzoru deklaracji i wykazu nieruchomości.  

§ 8 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Szczuczyna. 



 

§ 9 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Podlaskiego. 
 
 
 

        Przewodniczący Rady 

          Mirosław Rainko 



 

l .Numer Identyfikacji Podatkowej składającego deklarację. 
 

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO UCHWAŁY NR II/13/02  
RADY MIEJSKIEJ W SZCZUCZYNIE 
z dnia 11 grudnia 2002 r. 

 
DN – 1   DEKLARACJE NA PODATEK OD NIERUCHOMO ŚCI 

 
 

na 
2. Rok 

 

 

D. DANE DOTYCZĄCE PRZEDMIOTÓW OPODATKOWANIA (z wyjątkiem zwolnionych) 

 

Wyszczególnienie 
Podstawa 

opodatkowania 

Stawka podatku 
wynikająca z Uchwały 

Rady Miejskiej 
 

z dnia ........................ 
 

Nr .................................. 
w zł., gr 

Kwota podatku  
w zł, gr 

1 2 3 4 

D.1 POWIERZCHNIA GRUNTÓW 

 1.związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na 
sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków 

18. 
............................ m2 

19. 
......................................
. 

20. 
.................................
. 

2. pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych 
21. 
............................ ha 

22. 
......................................
. 

23. 
.................................
. 

3. pozostałe grunty 
24. 
............................ m2 

25. 
......................................
. 

26. 
.................................
. 

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2002r. Nr 9, poz. 84 i Nr 200, poz. 1683). 
Składający: Formularz przeznaczony dla osób fizycznych będących współwłaścicielami lub współposiadaczami z osobami prawnymi bądź innymi 

jednostkami organizacyjnymi nieposiadającymi osobowości prawnej lub spółkami nieposiadającymi osobowości prawnej; osób 
prawnych, jednostek organizacyjnych oraz spółek niemających osobowości prawnej, jednostek organizacyjnych Agencji Własności 
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. 

Termin składania: Osoby fizyczne (współwłaściciele lub współposiadacze z osobami prawnymi, bądź innymi jednostkami), osoby prawne, jednostki 
organizacyjne Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa, a także jednostki organizacyjne Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy 
Państwowe do 15 stycznia każdego roku podatkowego bądź w terminie 14 dni od zaistnienia okoliczności mających wpływ  
na powstanie bądź wygaśnięcie obowiązku podatkowego. 

Miejsce składania: Burmistrz Szczuczyna ze względu na miejsce położenia nieruchomości. 

A. MIEJSCE SKŁADANIA DEKLARACJI 

 3. Burmistrz Szczuczyna 
Adres: Plac Tysiąclecia 23, 19-230 Szczuczyn 

B. DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJE (niepotrzebne skreślić) 
* - dotyczy składającego deklaracje nie będącego osoba fizyczną        ** - dotyczy składającego deklaracje będącego osoba fizyczną 

B.1  DANE IDENTYFIKACYJNE 

 4. Rodzaj składającego deklarację (zaznaczyć właściwą pozycję) 
     1. osoba fizyczna        2. osoba prawna                        3. jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej 

     4. spółka nie mająca osobowości prawnej 

5. Nazwa pełna / nazwisko, pierwsze imię, data urodzenia 

6. Nazwa skrócona / imię ojca, imię matki 

7. Identyfikator REGON / Nr PESEL 

B.2 ADRES SIEDZIBY / ADRES ZAMIESZKANIA 

 8.    Kraj 9.    Województwo 10. Powiat 

11. Gmina 12. Ulica 13. Numer domu / Numer lokalu 

14. Miejscowość 15. Kod pocztowy 16. Poczta 

C. OKOLICZNOŚCI POWODUJĄCE KONIECZNOŚĆ ZŁOŻENIA DEKLARACJI 

 
 

17. Okoliczności (zaznaczyć właściwą pozycję)               1. deklaracja roczna                                     2. korekta deklaracji rocznej 



 

 1 2 3 4 

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

 * Do powierzchni użytkowej budynku lub jego części należy zaliczyć powierzchnie, mierzoną, po wewnętrznej długości ścian na wszystkich 
kondygnacjach, z wyjątkiem powierzchni klatek schodowych oraz szybów dźwigowych. Za kondygnacją uważa się również garaże podziemne, 
piwnice, sutereny i poddasza użytkowe. 

1. mieszkalnych oraz zajętych wyłącznie na potrzeby mieszkalne ogółem 
27. 
........................... m2 

28. 
......................................
. 

29. 
..................................
.  

a) powyżej 2,20 m 
b) kondygnacji o wysokości:  
- od 1,40 do 2.20 m (zaliczyć 50% powierzchni) 

30. 
............................ m2 
 
............................ m2 

31. 
...................................... 
 
...................................... 

32. 
.................................. 
 
.................................. 

2. związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej: 
a)w budynkach mieszkalnych 
    - od 1,40 do 2,20 m (zaliczyć 50 % pow) 
 
    - pow. 2,20 m 
b) w budynkach innych niż mieszkalne 
    - od 1,40 do 2,20 m 
 
    - powyżej 2,20 m 

33. 
 
............................ m2 

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

 

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

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

 

34. 
 
...................................... 
 
...................................... 
 
...................................... 
 
......................................

 

35. 
 
.................................. 
 
.................................. 
 
.................................. 
 
..................................

 

3. Zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu 
kwalifikowanym materiałem siewnym ogółem w tym pomieszczenia  
o wysokości: 
a) w budynkach mieszkalnych  
     - od 1,40 do 2,20 m (zaliczyć 50% powierzchni)  
 
     - powyżej 2,20 m 
b) w budynkach innych niż mieszkalne 
    - od 1,40 do 2,20 m 
 
    - pow2,20 m 

36. 
 
 
 
............................ m2 

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

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

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

37. 
 
 
 
...................................... 
 
...................................... 
 
...................................... 
 
...................................... 

38. 
 
 
 
.................................. 
 
.................................. 
 
.................................. 
 
.................................. 

4. zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie świadczenia 
usług medycznych ogółem w tym pomieszczenia o wysokości: 
a)  w budynkach mieszkalnych  
     - od 1,40 do 2,20 m (zaliczyć 50% powierzchni)  
 
     - powyżej 2,20 m 
b) w budynkach innych niż mieszkalne 
     - od 1,40 do 2,20 m (zaliczyć 50% powierzchni)  
 
     - powyżej 2,20 m 

39. 
 
 
............................ m2 

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

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

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

40. 
 
 
...................................... 
 
...................................... 
 
...................................... 
 
...................................... 

41. 
 
 
.................................. 
 
.................................. 
 
.................................. 
 
.................................. 

5. pozostałe budynki 
(budynki gospodarcze murowane jedno i wielokondygnacyjne, drewniane, 
garaże i inne) 
 pomieszczenia o wysokości:  
    - od 1 ,40 do 2,20 m (zaliczyć 50% powierzchni) 
 
    - powyżej 2,20 m  

42. 
 
 
 
............................ m2 

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

43. 
 
 
 
...................................... 
 
...................................... 

44. 
 
 
 
.................................. 
 
.................................. 

D.3 BUDOWLE 

 1. budowle – 2 % ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust 1 pkt. 3 i ust 3 - 7 
(wartość, o której mowa w przepisach o podatkach dochodowych) 

45. 
.................................. 

46.  

2% 
47. 
.................................. 

E. ŁĄCZNA KWOTA PODATKU 

 Kwota podatku Suma kwot z kol. D 48. 
..................................
. F. INFORMACJA O NIERUCHOMOŚCIACH ZWOLNIONYCH 

G. OŚWIADCZENIE I PODPIS SKŁADAJĄCEGO / OSOBY REPREZENTUJĄCEJ SKŁADAJĄCEGO 
Oświadczam, że podane przeze mnie dane są zgodne z prawdą. 
 49. Imię 50. Nazwisko 

51. Data wypełnienia (dzień – miesiąc – rok) 52. Podpis (pieczęć) składającego/ osoby reprezentującej składającego 

H. ADNOTACJE ORGANU PODATKOWEGO 

 53. Uwagi organu podatkowego 

54. Identyfikator przyjmującego formularz 55. Podpis przyjmującego formularz 



 

 
Wypełnia organ podatkowy 

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

(data wpływu) 
 

1. W wyniku kontroli ustalono: 
 

Przypis w zł Odpis w zł 
  

 
2. Przypis – odpisy objęto decyzja Nr.................................... z dnia........................ 200.... r. 

 
3. O przepisie – odpisie zawiadomiono podatnika decyzją Nr..................................... z dnia .......................... 200....r. 

 
 

 ......................................     .............................................................. 
(data)       (podpis sprawdzającego) 

 
4. Kwotę............................ zł przypisano (odpisano) w dzienniku obrotów pod pozycją Nr ................................ i na karcie 
 

kontrolnej Nr......................................  
 
 
 
  ....................................      ............................................................. 

( data)       (podpis księgowego) 
  
___________________________________________________________________________________________________ 
Objaśnienia do formularza DN–1 – DEKLARACJA NA PODATEK O D NIERUCHOMO ŚCI 
 

OBJAŚNIENIA: 
 

1. Obowiązek składania deklaracji o nieruchomościach i obiektach budowlanych dotyczy również podatników 
korzystających ze zwolnień na mocy przepisów niniejszej ustawy. 

2. W przypadku korekty deklaracji, należy dołączyć dokument będący podstawą do dokonania zmiany w naliczeniu 
podatku. 

3. Wpłacać obliczony w deklaracji podatek od nieruchomości bez wezwania – na rachunek gminy  
Nr 87680003-202-36011-1 BS Szczuczyn w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego, 
w terminie do dnia 15 każdego miesiąca. 

 
UWAGA 

 
W przypadku nie wykonania w całości lub w części zadeklarowanego zobowiązania podatkowego w podatku  
od nieruchomości – niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego – zgodnie z art.3a 
ustawy z dnia 17 czerwca 1966r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2002r. Nr 110 poz. 968  
z późń. zm.) 
 
W przypadku korekty deklaracji należy dołączyć dokument będący podstawą do dokonania zmiany w naliczeniu podatku. 



 
 
 
 

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO UCHWAŁY NR II/13/02 
RADY MIEJSKIEJ W SZCZUCZYNIE 
z dnia 11 grudnia 2002 r. 

 
I N - l   INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMO ŚCI  
 
 
                                                                                    na 
 

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2002r. Nr 9, poz. 84 i Nr 200, poz. 1683). 
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: Osoby fizyczne (współwłaściciele lub współposiadacze) w terminie 14 dni od zaistnienia okoliczności mających wpływ  
na powstanie bądź wygaśnięcie obowiązku podatkowego. 

Miejsce składania: Burmistrz Szczuczyna właściwy ze względu na miejsce położenia nieruchomości. 

A. MIEJSCE SKŁADANIA DEKLARACJI 

 3. Burmistrz Szczuczyna 
Adres: Plac Tysiąclecia 23, 19-230 Szczuczyn 

B. DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJE  

B.1 DANE IDENTYFIKACYJNE 

 4. Rodzaj składającego deklarację (zaznaczyć właściwą pozycję) 
     1. właściciel                2. współwłaściciel 
5. Nazwisko, pierwsze imię, data urodzenia 

6. Imię ojca, imię matki 

7. Numer PESEL 

B.2 ADRES ZAMIESZKANIA 

 8.    Kraj 9.    Województwo 10. Powiat 

11. Gmina 12. Ulica 13. Numer domu / Numer lokalu 

14. Miejscowość 15. Kod pocztowy 16. Poczta 

C. OKOLICZNOŚCI POWODUJĄCE KONIECZNOŚĆ ZŁOŻENIA DEKLARACJI 

 
 

17. Okoliczności (zaznaczyć właściwą pozycję)               1. informacja o nieruchomości                    2. korekta informacji 

 

D. DANE DOTYCZĄCE PRZEDMIOTÓW OPODATKOWANIA (z wyjątkiem zwolnionych) 

D. l POWIERZCHNIA GRUNTÓW 

 1. związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez wzglądu na sposób zakwalifikowania  
w ewidencji gruntów i budynków (z wyjątkiem pod budynkami mieszkalnymi)  

18. 
..................................................................... m2 

2. pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych 19 
..................................................................... ha 

3. pozostałe grunty 20. 
..................................................................... m2 

D.2 POWIERZCHNIA UŻYTKOWA BUDYNKÓW LUB ICH CZĘŚCI (*) 
* - Do powierzchni użytkowej budynku lub jego części należy zaliczyć Dowierzchnie mierzoną, po wewnętrznej długości ścian na wszystkich 
kondygnacjach, z wyjątkiem powierzchni klatek schodowych oraz szybów dźwigowych. Za kondygnacje, uważa się również garaże podziemne, piwnice, 
sutereny i poddasza użytkowe. Budynki trwale związane z gruntem posiadające fundamenty i dach. 
 

1. mieszkalnych ogółem 
21. 
..................................................................... m2 

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

22. 
..................................................................... m2 
 
..................................................................... m2 

1. Numer Identyfikacji Podatkowej składającego informację 

2. Rok 



 
 2. związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej w tym o wysokości: 

a) budynkach mieszkalnych 
        - od 1,40 do 2,20 m ( zaliczyć 50 % pow) 
 
        - pow. 2,20 m 
2) w budynkach innych niż mieszkalne 
        - od 1,40 do 2,20 m 
 
        - pow. 2,20 m 

23. 
 
..................................................................... m2 
 
..................................................................... m2 
 
..................................................................... m2 
 
..................................................................... m2 

3. zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem 
siewnym 
a) w budynkach mieszkalnych 
         - od 1,40 do 2,20 m ( zaliczyć 50 % pow) 
 
        - pow. 2,20 m  
b) w budynkach innych niż mieszkalne 
         - od 1,40 do 2,20 m ( zaliczyć 50 % pow) 
 
        - pow. 2,20 m  

24. 
 
 
..................................................................... m2 
 
..................................................................... m2 
 
..................................................................... m2 
 
..................................................................... m2 

4. Zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie świadczenia usług medycznych w tym 
pomieszczenia o wysokości: 
a) w budynkach mieszkalnych 
        - od 1,40 do 2,20 m ( zaliczyć 50 % pow) 
 
        - pow. 2,20 m  
b) w budynkach innych niż mieszkalne  
        - od 1,40 do 2,20 m ( zaliczyć 50 % pow) 
 
        - pow. 2,20 m  

25. 
 
 
..................................................................... m2 
 
..................................................................... m2 
 
..................................................................... m2 
 
..................................................................... m2 

5. pozostałe budynki 
(budynki gospodarcze murowane jedno i wielokondygnacyjne, drewniane, garaże, i inne) 
pomieszczenia o wysokości: 
       - od 1,40 do 2,20 m ( zaliczyć 50 % pow.) 
 
       - pow. 2,20 m  

26. 
 
 
..................................................................... m2 
 
..................................................................... m2 

D. 3 BUDOWLE 

 1. budowle 2% wartości określonej na podstawie art. 4 ust 1 pkt 3 i ust 3 - 7 
(wartość, o której mowa w przepisach o podatkach dochodowych) 

27. 
..................................................................... m2 

E. INFORMACJA O NIERUCHOMOŚCIACH ZWOLNIONYCH 

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

 28. Imię 29. Nazwisko 

30. Data wypełnienia (dzień – miesiąc – rok) 31. Podpis (pieczęć) składającego/ osoby reprezentującej składającego 

G. ADNOTACJE ORGANU PODATKOWEGO 

 32. Uwagi organu podatkowego 

33. Identyfikator przyjmującego formularz 34. Podpis przyjmującego formularz 

 
 



 

Objaśnienia do formularza IN-1 informacja w sprawie podatku od nieruchomości 
 

I. 
1. Opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości podlegają następujące nieruchomości lub obiekty budowlane: 

1.1. grunty 
1.2. budynki lub ich części 
1.3. budowle lub ich części związane z prowadzeniem działalności gospodarczej 

2. Opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości nie podlegają grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów  
i budynków jako użytki rolne, grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych lub lasy z wyjątkiem 
zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej. 

 

II. 
1. Podstawę opodatkowania stanowi: 

1.1. dla gruntów powierzchnia 
1.2. dla budynków lub ich części powierzchnia użytkowa (za budynek wg ustawy o podatkach i opłatach 

lokalnych uważa się – obiekt budowlany w rozumieniu przepisów prawa budowlanego, który jest 
trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada 
fundamenty i dach). 

1.3. dla budowli lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z zastrzeżeniem 
ust.4 i 5-wartość, o której mowa w przepisach o podatkach dochodowych, ustalona na dzień  
1 stycznia roku podatkowego, stanowiąca podstawę obliczania amortyzacji w tym roku,  
nie pomniejszona o odpisy amortyzacyjne, a w przypadkach budowli całkowicie zamortyzowanych – 
ich wartość z dnia 1 stycznia roku, w którym dokonano ostatniego odpisu amortyzacyjnego. 

1.4. powierzchnię pomieszczeń lub ich części oraz część kondygnacji o wysokości w świetle od 1,40m  
do 2,20m zalicza się do powierzchni użytkowej budynku w 50%, a jeżeli wysokość jest mniejsza  
niż 1,40m , powierzchnię tę pomija się grunty, budynki i budowle będące w posiadaniu przedsiębiorcy 
lub innego podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą, z wyjątkiem budynków mieszkalnych 
oraz gruntów związanych z tymi budynkami, a także gruntów, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.1 lit b, 
chyba, że przedmiot opodatkowania nie jest i nie może być wykorzystany do prowadzenia tej 
działalności ze względów technicznych. 

 

III . 
1.1 Obowiązek podatkowy powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym 

powstały okoliczności uzasadniające powstanie tego obowiązku. 
1.2 Jeżeli okolicznością, od której jest uzależniony obowiązek podatkowy, jest istnienie budowli albo budynku 

lub jego części, obowiązek podatkowy powstaje z dniem 1 stycznia roku następującego po roku, w którym 
budowa została zakończona albo, w którym rozpoczęto użytkowanie budynku lub jego części przed  
ich ostatecznym wykończeniem. 

1.3 Jeżeli w trakcie roku podatkowego zaistniało zdarzenie mające wpływ na wysokość opodatkowania w tym 
roku, a w szczególności zmiana sposobu wykorzystania przedmiotu opodatkowania lub jego części, podatek 
ulega obniżeniu lub podwyższeniu, poczynając od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu,  
w którym nastąpiło to zdarzenie. 

1.4 Obowiązek podatkowy wygasa z upływem miesiąca, w którym ustały okoliczności uzasadniające ten 
obowiązek. 

1.5 Jeżeli obowiązek podatkowy powstał lub wygasł w ciągu roku, podatek za ten rok ustala się proporcjonalnie 
do liczby miesięcy, w których istniał obowiązek. 

1.6 Osoby fizyczne, z zastrzeżeniem art.6 ust 11 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, są obowiązane 
złożyć właściwemu organowi podatkowemu informację o nieruchomościach i obiektach budowlanych, 
sporządzoną na formularzu według ustalonego wzoru, w terminie 14 dni od dnia wystąpienia okoliczności 
uzasadniających powstanie albo wygaśnięcie obowiązku podatkowego w zakresie podatku  
od nieruchomości lub od dnia zaistnienia zdarzenia, o którym mowa w ust.3 

1.7 Podatek od nieruchomości na rok podatkowy od osób fizycznych z zastrzeżeniem art.6 ust.11 ustawy  
o podatkach i opłatach lokalnych, ustala w drodze decyzji, organ podatkowy właściwy ze względu  
na miejsce położenia przedmiotów opodatkowania. Podatek jest płatny w ratach proporcjonalnych do czasu 
trwania obowiązku podatkowego, w terminach: do dnia 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada roku 
podatkowego. 

1.8 Jeżeli w ciągu roku podatkowego nastąpiło wygaśnięcie obowiązku podatkowego w zakresie podatku od 
nieruchomości lub zaistniało zdarzenie, o którym mowa w ust.3, organ podatkowy dokonuje zmiany 
decyzji, którą ustalono ten podatek. 

1.9 Obowiązek składania informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych dotyczy również podatników 
korzystających ze zwolnień na mocy przepisów niniejszej ustawy. 



 

l .Numer Identyfikacji Podatkowej składającego deklarację. 
 

ZAŁĄCZNIK NR 3 DO UCHWAŁY NR II/13/02 
RADY MIEJSKIEJ W SZCZUCZYNIE 
z dnia 11 grudnia 2002 r. 
 

DR – 1    DEKLARACJA NA PODATEK ROLNY 
 

 
na 

2. Rok 

 

 

D. DANE DOTYCZĄCE PRZEDMIOTÓW OPODATKOWANIA (włącznie ze zwolnionymi) 

 

Klasy użytków 
wynikające z ewidencji 

gruntów 

Powierzchnia gruntu w hektarach fizycznych 

Liczba hektarów 
przeliczeniowych 

Stawka  
z 1 hektara 

przeliczeniowego 
w zł. gr 

Wymiar podatku 
rolnego w zł. gr Ogółem 

Nie podlegające przeliczeniu  
na hektary przeliczeniowe 

Podlegające 
przeliczeniu na 

hektary 
przeliczeniowe Pod działami 

specjalnymi 
Inne grunty 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Grunty orne 
       

I 
       

II 
       

IIla 
       

IIIb 
       

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 1993r. Nr 94, poz. 431, z 1994r. Nr 1, poz. 3, z 1996r. Nr 91, poz. 409, 
z 1997r. Nr 43, poz. 272 i Nr 137, poz. 926, z 1998r. Nr 108, poz. 681, z 2001r. Nr 81, poz. 875 oraz z 2002r. Nr 200, poz. 1680). 

Składający: Formularz przeznaczony dla osób fizycznych, będących współwłaścicielami lub współposiadaczami z osobami prawnymi, 
jednostkami organizacyjnymi, w tym spółkami nieposiadającymi osobowości, osób prawnych jednostek organizacyjnych, w tym 
spółek nieposiadających osobowości prawnej, jednostek organizacyjnych Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa, jednostki 
organizacyjne Lasów Państwowych będących właścicielami gruntów, posiadaczami samoistnymi gruntów, użytkownikami 
wieczystymi gruntów, posiadaczami gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego. 

Termin składania: Osoby fizyczne (współwłaściciele lub współposiadacze z osobami prawnymi, bądź innymi jednostkami), osoby prawne, jednostki 
organizacyjne Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa, a także jednostki organizacyjne Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy 
Państwowe do 15 stycznia każdego roku podatkowego bądź w terminie 14 dni od zaistnienia okoliczności mających wpływ  
na powstanie bądź wygaśnięcie obowiązku podatkowego. 

Miejsce składania: Burmistrz Szczuczyna ze względu na miejsce położenia gruntów. 

A. MIEJSCE SKŁADANIA DEKLARACJI 

 3. Burmistrz Szczuczyna 
Adres: Plac Tysiąclecia 23, 19-230 Szczuczyn 

B. DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJE (niepotrzebne skreślić) 
* - dotyczy składającego deklaracje nie będącego osoba fizyczną        ** - dotyczy składającego deklaracje będącego osoba fizyczną 

B.1  DANE IDENTYFIKACYJNE 

 4. Rodzaj składającego deklarację (zaznaczyć właściwą pozycję) 
     1. osoba fizyczna        2. osoba prawna                        3. jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej 

     4. spółka nie mająca osobowości prawnej 

5. Nazwa pełna / nazwisko, pierwsze imię, data urodzenia 

6. Nazwa skrócona / imię ojca, imię matki 

7. Identyfikator REGON / Nr PESEL 

B.2 ADRES SIEDZIBY / ADRES ZAMIESZKANIA 

 8.    Kraj 9.    Województwo 10. Powiat 

11. Gmina 12. Ulica 13. Numer domu / Numer lokalu 

14. Miejscowość 15. Kod pocztowy 16. Poczta 

C. OKOLICZNOŚCI POWODUJĄCE KONIECZNOŚĆ ZŁOŻENIA DEKLARACJI 

 
 

17. Okoliczności (zaznaczyć właściwą pozycję)               1. deklaracja roczna                                     2. korekta deklaracji rocznej 



 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 

IVa 
       

IVb 
       

V 
       

VI 
       

VIz 
       

Sady 
       

I 
       

II 
       

IIIa 
  

 
    

IIIb 
       

IVa 
       

IVb 
       

V 
       

VI 
       

VIz 
       

Użytki zielone 
       

I 
 

  
    

II 
 

  
    

III 
       

IV 
       

V 
       

VI 
       

VIz 
       

Grunty rolne 
zabudowane 

       

I 
       

II 
       

IIIa 
       

III 
       

III b 
       

IV a 
       

IV 
       

IVb 
       

V 
       

VI 
       

VIz 
       

Grunty pod stawami 
       

a) zarybione, łososiem, 
trocią, głowacicią, 
paliją, pstrągiem 

       



 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

b) zarybione innymi 
gatunkami ryb niż  

w – poz. a) 

       

c) grunty pod stawami 
nie zarybionymi 

       

Rowy 
       

Grunty zadrzewione  
i zakrzaczone 

położone na UR 

       

I 
       

II 
 

  
    

IIla 
       

III  
       

IIIb 
       

IVa 
       

IV 
       

V 
       

VI 
       

VIz 
       

Razem 
       

 

E. INNE ZWOLNIENIA W PODATKU ROLNYM OD GRUNTÓW  
 1.  

2.  

3.  

4.  

Razem  

 

F. ULGI W PODATKU ROLNYM OD GRUNTÓW  

 

1. z tytułu nabycia lub przyjęcia w zagospodarowanie gruntów  

2. inwestycyjne  

3.inne  

Razem  

 

G. ŁĄCZNA KWOTA PODATKU  
 Kwota podatku 

Różnica kwot z D – (E+F) 
 

 

H. OŚWIADCZENIE I PODPIS SKŁADAJĄCEGO / OSOBY REPREZENTUJĄCEJ SKŁADAJĄCEGO 
Oświadczam, że podane przeze mnie dane są zgodne z prawdą. 
 18. Imię 19. Nazwisko 

20. Data wypełnienia (dzień – miesiąc – rok) 21. Podpis (pieczęć) składającego/ osoby reprezentującej składającego 

I. ADNOTACJE ORGANU PODATKOWEGO 

 22. Uwagi organu podatkowego 

23. Identyfikator przyjmującego formularz 24. Podpis przyjmującego formularz 



 
 
 

Wypełnia organ podatkowy 
 
................................................... 

(data wpływu) 
 

1. W wyniku kontroli ustalono: 
 

Przypis w zł Odpis w zł 
  

 
2. Przypis – odpisy objęto decyzja Nr.................................... z dnia........................ 200.... r. 

 
3. O przepisie – odpisie zawiadomiono podatnika decyzją Nr..................................... z dnia .......................... 200....r. 

 
 

 ......................................     .............................................................. 
(data)       (podpis sprawdzającego) 

 
4. Kwotę............................... zł przypisano (odpisano) w dzienniku obrotów pod pozycją Nr ............................. i na karcie 
 

kontrolnej Nr......................................  
 
 
 
  ....................................      ............................................................. 

( data)       (podpis księgowego) 
  
  
___________________________________________________________________________________________________ 
Objaśnienia do formularza DR – 1 DEKLARACJA NA PODATEK R OLNY 

 
OBJAŚNIENIA: 

 
1. Podstawą opodatkowania podatkiem rolnym stanowi  

- dla gruntów gospodarstw rolnych – liczba hektarów przeliczeniowych ustalona na podstawie powierzchni, 
rodzajów i klas użytków rolnych wynikających z ewidencji gruntów i budynków oraz zaliczenia do okręgu 
podatkowego, 

- dla pozostałych gruntów liczba hektarów wynikająca z ewidencji gruntów i budynków. 
2. Wpłacać w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego obliczony w deklaracji podatek 

rolny na rachunek gminy Nr 87680003-202-36011-1 BS Szczuczyn w terminach do dnia 15 marca, 15 maja,  
15 czerwca i 15 listopada. 

3. Obowiązek składania deklaracji na podatek rolny, dotyczy również podatników korzystających ze zwolnień i ulg 
na podstawie przepisów ustawy. 

 
Uwaga: 

 
W przypadku nie wykonania w całości lub w części zdeklarowanego podatku rolnego – niniejsza deklaracja stanowi 
podstawę do wystawiania tytułu wykonawczego – zgodnie z art. 3 a ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r.  
o postępowaniem egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2002 r. Nr 110 poz. 968 z późn. zm.) 
 
W przypadku korekty deklaracji należy dołączyć dokument będący podstawą do dokonania zmiany w naliczeniu podatku. 
 



 

 
 
 

ZAŁĄCZNIK NR 4 DO UCHWAŁY NR II/13/02  
RADY MIEJSKIEJ W SZCZUCZYNIE 
z dnia 11 grudnia 2002 r. 

 
IR-1   INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU ROLNEGO 
 
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 1993r. Nr 94, poz. 431, z 1994r. Nr 1, poz. 3, z 1996r. Nr 91, poz. 409, 

z 1997r. Nr 43, poz. 272 i Nr 137, poz. 926, z 1998r. Nr 108, poz. 681, z 2001r. Nr 81, poz. 875 oraz z 2002r. Nr 200, poz. 1680) 
Składający: Formularz przeznaczony dla osób fizycznych będących właścicielami gruntów, posiadaczami samoistnymi gruntów, użytkownikami 

wieczystymi gruntów, posiadaczami gruntów, stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego.  
Termin składania: Osoby fizyczne (współwłaściciele lub współposiadacze) w terminie 14 dni od zaistnienia okoliczności mających wpływ 

na powstanie bądź wygaśnięcie obowiązku podatkowego.  
Miejsce składania: Burmistrz Szczuczyna ze względu na miejsce położenia gruntów. 

A. MIEJSCE SKŁADANIA INFORMACJI 

 3. Burmistrz Szczuczyna 
Adres: Plac Tysiąclecia 23, 19-230 Szczuczyn 

B. DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJE  

B.1 DANE IDENTYFIKACYJNE 

 4. Rodzaj składającego deklarację (zaznaczyć właściwą pozycję) 
     1. właściciel                2. współwłaściciel 
5. Nazwisko, pierwsze imię, data urodzenia 

6. Imię ojca, imię matki 

7. Numer PESEL 

B.2 ADRES ZAMIESZKANIA 

 8.    Kraj 9.    Województwo 10. Powiat 

11. Gmina 12. Ulica 13. Numer domu / Numer lokalu 

14. Miejscowość 15. Kod pocztowy 16. Poczta 

C. OKOLICZNOŚCI POWODUJĄCE KONIECZNOŚĆ ZŁOŻENIA DEKLARACJI 

 
 

17. Okoliczności (zaznaczyć właściwą pozycję)               1. informacja o nieruchomości                    2. korekta informacji 

 

D. DANE DOTYCZĄCE PRZEDMIOTÓW OPODATKOWANIA (włącznie ze zwolnionymi) 

 Klasy użytków wynikające z ewidencji gruntów Powierzchnia gruntu w hektarach fizvcznvch 
Grunty orne  

I  

II  

IIIa  

IIIb  

IVa  

IVb  

V  

VI  

VIz  

Sady  

I  

II  

1. Numer Identyfikacji Podatkowej składającego informację 



 

 III a  

IIIb  

IVa  

IVb  

V  

VI  

VIz  

Użytki zielone  

I  

II  

III  

IV  

V  

VI  

VIz  

Grunty rolne zabudowane  

I  

II  

IIIa  

III  

III  

IVa  

IV  

IVb  

V  

VI  

VIz  

Grunty pod stawami  

a) zarybione, łososiem, trocią, głowacicą, palią, pstrągiem  

b) zarybione innymi gatunkami ryb niż w poz. a)  

Grunty pod stawami niezarybionymi  

Rowy  

Grunty zadrzewione i zakrzaczone położone na UR  

I  

II  

IIIa  

IIIb  

IVa  

IV  

V  

VI  

VIz  

Razem  



 

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

 18. Imię 19. Nazwisko 

20. Data wypełnienia (dzień – miesiąc – rok) 21. Podpis (pieczęć) składającego/ osoby reprezentującej składającego 

F. ADNOTACJE ORGANU PODATKOWEGO 

 22. Uwagi organu podatkowego 

23. Identyfikator przyjmującego formularz 24. Podpis przyjmującego formularz 

 
 

Objaśnienia do formularza IR – 1 –Informacja w sprawie podatku rolnego 
 
 

1. Opodatkowaniu podatkiem rolnym podlegają grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako użytki 
rolne lub jako grunty zadrzewione na użytkach rolnych z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności 
innej niż działalność rolnicza. 

 
2. Za gospodarstwo rolne uważa się obszar gruntów , których mowa w art. 1,o łącznej powierzchni przekraczającej  

1 ha lub 1 ha przeliczeniowy, stanowiących własność lub znajdujących się w posiadaniu osoby fizycznej, osoby 
prawnej albo jednostki organizacyjnej, w tym spółki, nie posiadającej osobowości prawnej. 

 
 
3. Podatnikami podatku rolnego są osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne, w tym spółki, nie 

posiadające osobowości prawnej będące: 
- właścicielami gruntów  
- posiadaczami samoistnymi gruntów 
- użytkownikami wieczystymi gruntów  
- posiadaczami gruntów, stanowiących własność Skarbu Państwa lub 
- jednostki samorządu terytorialnego 

 
4. Podstawę opodatkowania podatkiem rolnym stanowi:  

1) dla gruntów gospodarstw rolnych – liczba hektarów przeliczeniowych ustalana na podstawie powierzchni, 
rodzajów i klas użytków rolnych wynikających z ewidencji gruntów i budynków oraz zaliczenia do okręgu 
podatkowego 

2) dla pozostałych gruntów – liczba hektarów wynikająca z ewidencji gruntów i budynków. 
5. Obowiązek składania informacji na podatek rolny, dotyczy również podatników korzystających ze zwolnień i ulg 

na podstawie przepisów ustawy. 
 



 

l .Numer Identyfikacji Podatkowej składającego deklarację. 

 

ZAŁĄCZNIK NR 5 DO UCHWAŁY NR II/13/02 
RADY MIEJSKIEJ W SZCZUCZYNIE 
z dnia 11 grudnia 2002 r. 
 

DL – 1    DEKLARACJA NA PODATEK LE ŚNY 
 

 
na 

2. Rok 

 

 
D. DANE DOTYCZĄCE PRZEDMIOTÓW OPODATKOWANIA. 
Z wyjątkiem zwolnionych. 

 
 

1. Lasy objęte podstawową stawką podatku leśnego  
(lasy powyżej 40 lat i grunty leśne, powierzchnia ha fizyczne) 

2. Lasy objęte preferencyjną stawką podatku leśnego  
(lasy ochronne i lasy wchodzące w skład rezerwatów przyrody i parków 
narodowych, powierzchnia ha fizyczne) 

3. Grunty leśne i lasy  
(niewymienione w wierszu 1 i 2 powierzchnia ha fizyczne) 

 
4. Razem 1 + 2 +3 

 
………...........………. ha 
 
 
………...........………. ha 
 
………...........………. ha 
 
………...........………. ha 

E. POWIERZCHNIA LASÓW ZWOLNIONA Z PODATKU LEŚNEGO 

  
1. lasy z drzewostanem w wieku do 40 lat 
 
2. lasy wpisane indywidualnie do rejestru zabytków 
 
3. użytki ekologiczne 

 
………………............ ha 
 
………...........………. ha 
 
………………............ ha 

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz. U. Nr 200, poz.1682) 
Składający: Formularz przeznaczony jest dla osób fizycznych będących współwłaścicielami lub współposiadaczami z osobami prawnymi bądź innymi 

jednostkami, osób prawnych, jednostek organizacyjnych w tym spółek nieposiadających osobowości prawnej, jednostek 
organizacyjnych Lasów Państwowych a także jednostek organizacyjnych Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa. 

Termin składania: Osoby fizyczne (współwłaściciele lub współposiadacze z osobami prawnymi, bądź innymi jednostkami organizacyjnymi), osoby 
prawne, jednostki organizacyjne, w tym spółki, nieposiadające osobowości prawnej, jednostki organizacyjne Lasów Państwowych  
a także jednostki organizacyjne Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa do dnia 15 stycznia każdego roku podatkowego, a jeżeli 
obowiązek powstał po tym dniu w terminie 14 dni od dnia wystąpienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku, bądź 
skorygować deklarację w terminie 14 dni od dnia zaistnienia zmian. 

Miejsce składania: Burmistrz Szczuczyna ze względu na miejsce położenia lasu. 

A. MIEJSCE SKŁADANIA DEKLARACJI 

 3. Burmistrz Szczuczyna 
Adres: Plac Tysiąclecia 23, 19-230 Szczuczyn 

B. DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJE (niepotrzebne skreślić) 
* - dotyczy składającego deklaracje nie będącego osoba fizyczną        ** - dotyczy składającego deklaracje będącego osoba fizyczną 

B.1 DANE IDENTYFIKACYJNE 

 4. Rodzaj składającego deklarację (zaznaczyć właściwą pozycję) 
     1. osoba fizyczna        2. osoba prawna                        3. jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej 

     4. spółka nie mająca osobowości prawnej 

5. Nazwa pełna / nazwisko, pierwsze imię, data urodzenia 

6. Nazwa skrócona / imię ojca, imię matki 

7. Identyfikator REGON / Nr PESEL 

B.2 ADRES SIEDZIBY / ADRES ZAMIESZKANIA 

 8.    Kraj 9.    Województwo 10. Powiat 

11. Gmina 12. Ulica 13. Numer domu / Numer lokalu 

14. Miejscowość 15. Kod pocztowy 16. Poczta 

C. OKOLICZNOŚCI POWODUJĄCE KONIECZNOŚĆ ZŁOŻENIA DEKLARACJI 

 
 

17. Okoliczności (zaznaczyć właściwą pozycję)               1. deklaracja roczna                                     2. korekta deklaracji rocznej 



 
 

F. POWIERZCHNIA LASÓW PODLEGAJĄCA OPODATKOWANIU 
 
……...........…………. ha 

G. CENA 1 m3 DREWNA USTALONA NA PODSTAWIE KOMUNIKATU PREZESA 
GUS 

 
……………................. zł 

H. ŁĄCZNA KWOTA PODATKU DO ODPROWADZENIA W ROKU PODATKOWYM 
 
……...........…….....…. zł 

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

 Imię Nazwisko 

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

J. ADNOTACJE ORGANU PODATKOWEGO 

 Uwagi organu podatkowego 

Identyfikator przyjmującego formularz Podpis przyjmującego formularz 

 



 
 
 

Wypełnia organ podatkowy 
 
................................................... 

(data wpływu) 
 

1. W wyniku kontroli ustalono: 
 

Przypis w zł Odpis w zł 
  

 
2. Przypis – odpisy objęto decyzja Nr.................................... z dnia........................ 200.... r. 

 
3. O przepisie – odpisie zawiadomiono podatnika decyzją Nr..................................... z dnia .......................... 200....r. 

 
 

 ......................................     .............................................................. 
(data)       (podpis sprawdzającego) 

 
4. Kwotę............................... zł przypisano (odpisano) w dzienniku obrotów pod pozycją Nr ............................. i na karcie 
 

kontrolnej Nr......................................  
 
 
 
  ....................................      ............................................................. 

( data)       (podpis księgowego) 
  
___________________________________________________________________________________________________ 
Objaśnienia do formularza DL-1 - DEKLARACJA NA PODATEK L EŚNY 

 
OBJAŚNIENIA: 

 
1. Opodatkowania podatkiem leśnym podlegają określone w ustawie lasy z wyjątkiem lasów zajętych  

na wykonywanie innych działalności gospodarczej niż działalność leśna. 
2. Lasem w rozumieniu ustawy są grunty leśne sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako lasy. 
3. Podstawą opodatkowania podatkiem leśnym stanowi powierzchnia lasu, wyrażona w hektarach, wynikających  

z ewidencji gruntów i budynków . 
4. Obowiązek składania deklaracji na podatek leśny, dotyczy również podatników korzystających ze zwolnień  

na mocy przepisów ustawy. 
5. Wpłacać obliczony w deklaracji podatek leśny – bez wezwania na rachunek gminy Nr 87680003-202-36011-1  

BS Szczuczyn za poszczególne miesiące do dnia 15 każdego miesiąca. 
 

Uwaga: 
 
W przypadku nie wykonania w całości lub w części zdeklarowanego podatku rolnego – niniejsza deklaracja stanowi 
podstawę do wystawiania tytułu wykonawczego – zgodnie z art. 3 a ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r.  
o postępowaniem egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2002 r. Nr 110 poz. 968 z późn. zm.) 
 
W przypadku korekty deklaracji należy dołączyć dokument będący podstawą do dokonania zmiany w naliczeniu podatku. 
 



 

l .Numer Identyfikacji Podatkowej składającego informację. 
 

ZAŁĄCZNIK NR 6 DO UCHWAŁY NR II/13/02 
RADY MIEJSKIEJ W SZCZUCZYNIE 
z dnia 11 grudnia 2002 r. 

 
IL – 1    INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU LE ŚNEGO 

 
 

na 
2. Rok 

 
 

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz. U. Nr 200, poz.1682) 
Składający: Formularz przeznaczony dla osób fizycznych będących właścicielami, posiadaczami samoistnymi lasów, użytkownikami wieczystymi 

lasów, posiadaczami lasów, stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego.  
Termin składania: Osoby fizyczne (współwłaściciele lub współposiadacze) w terminie 14 dni od zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie  

albo wygaśnięcie obowiązku w podatku leśnym lub o zaistnieniu zmian.  
Miejsce składania: Burmistrz Szczuczyna ze względu na miejsce położenia lasu. 

A. MIEJSCE SKŁADANIA DEKLARACJI 

 3. Burmistrz Szczuczyna 
Adres: Plac Tysiąclecia 23, 19-230 Szczuczyn 

B. DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJE  

B.1 DANE IDENTYFIKACYJNE 

 4. Rodzaj składającego deklarację (zaznaczyć właściwą pozycję) 
     1. właściciel                2. współwłaściciel 
5. Nazwisko, pierwsze imię, data urodzenia 

6. Imię ojca, imię matki 

7. Numer PESEL 

B.2 ADRES ZAMIESZKANIA 

 8.    Kraj 9.    Województwo 10. Powiat 

11. Gmina 12. Ulica 13. Numer domu / Numer lokalu 

14. Miejscowość 15. Kod pocztowy 16. Poczta 

C. OKOLICZNOŚCI POWODUJĄCE KONIECZNOŚĆ ZŁOŻENIA DEKLARACJI 

 
 

17. Okoliczności (zaznaczyć właściwą pozycję)               1. informacja o nieruchomości                    2. korekta informacji 

 

D. DANE DOTYCZĄCE PRZEDMIOTÓW OPODATKOWANIA. 
Z wyjątkiem zwolnionych. 

 5. Lasy objęte podstawową stawką podatku leśnego  
(lasy powyżej 40 lat i grunty leśne, powierzchnia ha fizyczne) 

6. Lasy objęte preferencyjną stawką podatku leśnego  
(lasy ochronne i lasy wchodzące w skład rezerwatów przyrody i parków 
narodowych, powierzchnia ha fizyczne) 

7. Grunty leśne i lasy  
(niewymienione w wierszu 1 i 2 powierzchnia ha fizyczne) 

 
8. Razem 1 + 2 +3 

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

E. POWIERZCHNIA LASÓW ZWOLNIONA Z PODATKU LEŚNEGO 
 
 

  
4. lasy z drzewostanem w wieku do 40 lat 
 
5. lasy wpisane indywidualnie do rejestru zabytków 
 
6. użytki ekologiczne 

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

F. POWIERZCHNIA LASÓW PODLEGAJĄCA OPODATKOWANIU 
 
....................................... ha 



 

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

 Imię Nazwisko 

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

H. ADNOTACJE ORGANU PODATKOWEGO 

 Uwagi organu podatkowego 

Identyfikator przyjmującego formularz Podpis przyjmującego formularz 

 
 
 
 

Objaśnienie do formularza IL - 1 Informacje w sprawie podatku leśnego. 
 
- Opodatkowaniu podatkiem leśnym podlegają określone w ustawie lasy, z wyjątkiem lasów zajętych na wykonywanie 
innej działalności gospodarczej niż działalność leśna. 
 
- Lasem w rozumieniu ustawy są grunty leśne sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako lasy. 
 
- Za działalność leśną w rozumieniu ustawy, uważa się działalność właścicieli, posiadaczy lub zarządców lasów w zakresie 
urządzania, ochrony i zagospodarowania lasu utrzymywania i powiększania zasobów upraw leśnych, gospodarowania 
zwierzyną, pozyskiwania – z wyjątkiem skupu – drewna, żywicy, choinek, karpiny, kory, igliwa, zwierzyny oraz płodów 
runa leśnego, a także sprzedaż tych produktów w stanie nieprzerobionym  
 
- Obowiązek składania informacji o lasach, dotyczy również podatników korzystających ze zwolnień na mocy przepisów 
ustawy. 
 
 


