URZĄD GMINY W KOZŁOWIE
Karta Usług Nr PO-06
REFERAT
NAZWA USŁUGI
MIEJSCE ZAŁATWIENIA
SPRAWY
PODSTAWA PRAWNA

WYMAGANE DOKUMENTY
OPŁATY
TERMIN ZAŁATWIENIA
SPOSÓB ODWOŁANIA
UWAGI

Sporządził:
Danuta Libera

Podatków i Opłat Lokalnych
DEKLARACJIE I INFORMACJIE W SPRAWIE PODATKÓW
I Piętro , pok. nr 27
Danuta Libera
Tel. (041) 3841048 wew. 41
Poniedziałek – Piątek 7:00 – 15:00
 Ustawa z dnia 15 listopada 1984 o podatku rolnym (Dz. U. z 2013 r.
poz 1381 z późn. zm. ),
 Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych
( Dz. U z 2014 r. poz., 849),
 Ustawa z dnia 30 października 2002 o podatku leśnym (Dz. U. z 2013 r.
, poz.465 )
 Deklaracje i informacje w sprawie podatków do pobrania w pok. Nr 27
PO-W06, PO-W06a-e
Zgodnie z ustawą z dnia 16.11.2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2006 r. Nr
225 poz. 1635 z późn. zm.) opłaty skarbowej nie pobiera się.
W ciągu 30 dni
Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego
w Krakowie za pośrednictwem Wójta Gminy w terminie 14 dni od daty
doręczenia decyzji.
Brak

Sprawdził:
Danuta Szczepanik

Zatwierdził:
Wójt – Jan Zbigniew Basa

Ostatnia aktualizacja: 02.11.2015 r., karty są aktualizowane co 3 miesiące.

PO-W06

Załącznik Nr 1
Do Uchwały XIV/71/2011
Rady Gminy w Kozłowie
z dnia 30 listopada 2011 r.
Wypełnia podatnik

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

D E K LA R A C J A
W SPRAWIE PODATKU ROLNEGO
na rok.........................
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 15 listopada 1984 roku o podatku rolnym(tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 136,poz
969 z późn. zm .).
Składający: Formularz przeznaczony jest dla osób prawnych ,jednostek organizacyjnych oraz spółek nie mających
osobowości prawnej będących właścicielami gruntów,posiadaczami samoistnymi gruntów,użytkownikami wieczystymi
gruntów ,posiadaczami gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego oraz
dla osób fizycznych będących właścicielami lub współposiadaczami z osobami prawnymi,bądź innymi jednostkami
organizacjami nie posiadającymi osobowości prawnej lub ze spółkami nie posiadającymi osobowości prawnej.
Termin składania:Do 15 stycznia każdego roku podatkowego , w terminie 14 dni od zaistnienia okoliczności mających
wpływ na powstanie bądź wygaśnięcie obowiązku podatkowego lub zaistnienia zdarzeń mających wpływ na wysokość
podatku.

A) Dane dotyczące przedmiotu opodatkowania.
PRZEDMIOT
POWIERZCHNIA POWIERZCHNIA
OPODATKOWANIA UŻYTKÓW
UŻYTKÓW
ROLNYCH W HA ROLNYCH W HA
FIZYCZNYCH
PRZELICZENIOWYCH

STAWKA
KWOTA
PODATKU PODATKU

Użytki rolne(grunty
orne, sady, łąki,
pastwiska, grunty
rolne zabudowane,
grunty pod stawami)
z wyjątkiem gruntów
zajętych na
prowadzenie
działalności
gospodarczej innej
niż działalność
rolnicza.
RAZEM
Na podstawie art.2 § 1 pkt.1, w związku z art.3 § 1 i art.3a ustawy z dnia 17 czerwiec 1966 rok o postępowaniu
egzekucyjnym w administracji (Dz.U. z 2005 roku Nr 229 , poz.1954) niniejsza deklaracja stanowi podstawę do
wystawienia tytułu wykonawczego.

…............................................................
(nazwisko i imię osoby odpowiedzialnej
księgowego za prawidłowe obliczenie
podatku. Nr telefonu.

B) Adnotacje organu podatkowego

…...................................
(kierownik jednostki)

…...…...................
(podpis)

Uwagi organu podatkowego

…..................................................................
(data i podpis sprawdzającego deklarację)
POUCZENIE:

1. Osoby prawne , jednostki organizacyjne ,w tym spółki, nie posiadające osobowości prawnej,
jednostki organizacyjne Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa , a także jednostki
organizacyjne Lasów Państwowych są zobowiązane:
a/ składać, w terminie do dnia 15 stycznia, organowi podatkowemu właściwemu ze względu na
miejsce położenia gruntów deklaracje na podatek rolny na dany rok podatkowy , sporządzony na
formularzu wg ustalonego wzoru,a jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tym dniu – w terminie
14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku,
b/ odpowiednio skorygować deklarację, w razie zaistnienia zmian, w terminie 14 dni od dnia
zaistnienia zmian,
c/ wpłacać w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego obliczony w
deklaracji podatek rolny bez wezwania na rachunek gminy Krakowski Bank Spółdzielczy
O/Kozłów Nr 18859100070170085000550001 w terminach do dnia
15
marca, 15 maja, 15 września, 15 listopada.
2. Jeżeli grunty stanowią współwłasność lub znajdują się w posiadaniu osób fizycznych
oraz osób prawnych , jednostek organizacyjnych, w tym spółek nie posiadających
osobowości prawnej- osoby fizyczne składające deklarację na podatek rolny oraz
opłacają podatek na zasadach obowiązujących osoby prawne.
3. Stawki podatkowe zaokrągla się do pełnych złotych w ten sposób ,że końcówki kwot
wynoszące mniej niż 50 groszy pomija się , a końcówki kwot wynoszące 50 i więcej
groszy podwyższa się do pełnych złotych (Dz.U.Nr 143 z dnia 2 sierpnia 2005 r. ,
art.63 § 1 ordynacji podatkowej).

PO-W06 a
Załącznik Nr 2
Do Uchwały Nr XIV/71/2011
Rady Gminy w Kozłowie
z dnia 30 listopada 2011 r.
Wypełnia podatnik
Podatnik
(pieczęć nagłówkowa)
….........................................
….........................................

D E K LA R A C J A
w sprawie podatku od nieruchomości na rok..............
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz. U. z 2010r. .Nr 95, poz .613 z późn.
zm.).
Składający: Formularz przeznaczony jest dla osób prawnych ,jednostek organizacyjnych oraz spółek nie mających 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
innymi organizacjami nie posiadającymi osobowości prawnej lub spółkami nie posiadającymi osobowości prawnej z wyjątkiem osób tworzących
wspólnotę mieszkaniową.
Termin składania:Do 31 stycznia każdego roku podatkowego , w terminie 14 dni od zaistnienia okoliczności mających wpływ na powstanie bądź
wygaśnięcie obowiązku podatkowego lub zaistnienia zdarzeń mających wpływ na wysokość podatku.

WYSZCZEGÓLNIENIE

POWIERZCHNIA LUB
WARTOŚĆ

Grunty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej,
bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów
i budynków

Powierzchnia
…...................m2

Grunty pod jeziorami, zajęte na zbiorniki wodne retencyjne lub
gruntów elektrowni wodnych

Powierzchnia
…...................m2

Grunty pozostałe

Powierzchnia
…...................m2

Budynki mieszkalne lub ich części

Powierzchnia
…...................m2

Budynki lub ich części związane z prowadzeniem działalności
gospodarczej oraz budynki mieszkalne lub ich części zajęte na
prowadzenie tej działalności

Powierzchnia
…...................m2

Budynki lub ich części zajęte na prowadzenie działalności
gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem
siewnym

Powierzchnia
…...................m2

Budynki lub ich części związane z udzielaniem świadczeń
zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej,
zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń

Powierzchnia
…...................m2

Pozostałe budynki lub ich części

Powierzchnia
…...................m2

Budowle lub ich części związane z prowadzeniem działalności
gospodarczej

Wartość określona na podstawie
art.4 ust.1 pkt3 i ust. 3-7 ustawy o
podatkach i opłatach lokalnych
…...................................... zł

RAZEM

x

STAWKA
PODATKU

KWOTA
PODATKU ZŁ

x

Na podstawie art.2 § 1 pkt.1, w związku z art.3 § 1 i art.3a ustawy z dnia 17 czerwiec 1966 rok o postępowaniu egzekucyjnym w administracji(Dz.U.
z 2005 roku Nr 229 , poz.1954) niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego.

…............................................................
(nazwisko i imię osoby odpowiedzialnej
księgowego za prawidłowe obliczenie
podatku. Nr telefonu.

…...................................
(kierownik jednostki)

…...…...................
(podpis)

Wypełnia organ podatkowy
…......................................................
(data wpływu)

1. W wyniku wstępnej kontroli przypada:
do przypisu...........................................
do odpisu …......................................

2. Wprowadzenie poprawki:
- przypisy objęte
decyzją
nr ….................. z dnia...............................
- odpisy – zawiadomienie pismem nr …....................... z dnia …...............
…......................................
(data)

…............................................................
(podpis sprawdzającego)

OBJAŚNIENIA DO DEFINICJI ZAWARTYCH W USTAWIE O PODATKACH I OPŁATACH LOKALNYCH:
– BUDYNEK- to 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.
- BUDOWLA – to obiekt budowlany w rozumieniu przepisów prawa budowlanego nie będący budynkiem lub
obiektem małej architektury , a także urządzenie budowlane w rozumieniu przepisów
prawa budowlanego związane z obiektem budowlanym , który zapewnia możliwość
użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem.

POUCZENIE:

1) Obliczony podatek od nieruchomości w deklaracji należy wpłacać bez wezwania na
rachunek gminy Krakowski Bank Spółdzielczy O/Kozłów Nr
18859100070170085000550001 w ratach w terminie do 31 stycznia ,pozostałe miesiące do
15 każdego miesiąca.
2) Nie złożenie deklaracji bądź podanie nieprawdziwych danych powoduje odpowiedzialność
przewidzianą w Kodeksie Karnym Skarbowym zgodnie z art.54 i 56 tego Kodeksu.
3) Stawki podatkowe zaokrągla się do pełnych złotych w ten sposób ,że końcówki kwot
wynoszące mniej niż 50 groszy pomija się , a końcówki kwot wynoszące 50 i więcej groszy
podwyższa się do pełnych złotych (Dz.U. Nr 143 z dnia 2 sierpnia 2005 roku,art.63 § 1
ordynacji podatkowej).

P0-W06 b

Załącznik Nr 3
Do Uchwały Nr XIV/71/2011
Rady Gminy w Kozłowie
z dnia 30 listopada 2011r.

Wypełnia podatnik
Podatnik
(pieczęć nagłówkowa)
…...............................................

NIP …............................
REGON ….....................
Nr konta bankowego

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

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

DEKLARACJA
W SPRAWIE PODATKU LEŚNEGO
na rok.....................
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 30 października 2002 roku o podatku leśnym ( Dz. U. 2002r. , Nr 200, poz.1682 )
Składający: Formularz przeznaczony jest dla osób prawnych, jednostek organizacyjnych oraz spółek nie mających
osobowości prawnej będących właścicielami lasów , posiadaczami samoistnymi lasów ,użytkownikami wieczystymi
lasów,posiadaczami lasów stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego oraz dla
osób fizycznych będących współwłaścicielami lub współposiadaczami z osobami prawnymi, bądź innymi jednostkami
organizacjami nie posiadającymi osobowości prawnej lub ze spółkami nie posiadającymi osobowości prawnej.
Termin składania: Do 15 stycznia każdego roku podatkowego, w terminie 14 dni od zaistnienia okoliczności mających
wpływ na powstanie bądź wygaśnięcie obowiązku podatkowego lub zaistnienia zdarzeń mających wpływ na wysokość
podatku.

A) Dane dotyczące przedmiotu opodatkowania
PRZEDMIOT
OPODATKOWANIA

POWIERZCHNIA
LASÓW W HA
FIZYCZNYCH

STAWKA
PODATKU

KWOTA
PODATKU

Lasy ochronne oraz wchodzące w
skład rezerwatów przyrody i
parków narodowych
Lasy pozostałe
RAZEM
Na podstawie art.2 §1 pkt.1, w związku z art.3 § 1 i art.3 a ustawy z dnia 17 czerwca 1966 roku o
postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2005r., Nr 229, poz 1954 z późn. zm.) niniejsza
deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego.

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

…............................

(nazwisko i imię osoby odpowiedzialnej
księgowego za prawidłowe obliczenie
podatku . Nr telefonu)

(kierownik jednostki)

…..........................
(podpis)

B) Adnotacje organu podatkowego
Uwagi organu podatkowego

….....................................................
(data i podpis sprawdzającego deklarację)

Pouczenie:
1.Osoby prawne, jednostki organizacyjne, w tym spółki, nie posiadające osobowości prawnej,
jednostki organizacyjne Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa, a także jednostki organizacyjne
Lasów Państwowych są obowiązane:
a) Składać, w terminie do 15 stycznia ,organowi podatkowemu właściwemu ze względu na
miejsce położenia lasów deklaracje na podatek leśny na dany rok podatkowy, sporządzone
na formularzu wg ustalonego wzoru, a jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tym dniu –
w terminie 14 dni od zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku,
b) Odpowiednio skorygować deklarację, w razie zaistnienia zmian, w terminie 14 dni od dnia
zaistnienia zmian.
c) Wpłacić w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego obliczony w
deklaracji podatek leśny bez wezwania na rachunek gminy Krakowski Bank Spółdzielczy
O/ Kozłów Nr 18 859100070170 0850 0055 0001 w terminach do dnia 15 marca, 15 maja,
15 września i 15 listopada
2.Jeżeli grunty stanowią współwłasność lub znajdują się w posiadaniu osób fizycznych oraz osób
prawnych, jednostek organizacyjnych, w tym spółek nie posiadających osobowości prawnej - osoby
fizyczne składające deklaracje na podatek leśny oraz opłacają podatek na zasadach obowiązujących
osoby prawne.
3. Stawki podatkowe zaokrągla się do pełnych złotych w ten sposób, że końcówki kwot wynoszące
mniej niż 50 groszy pomija się , a końcówki kwot wynoszące 50 i więcej groszy podwyższa się do
pełnych złotych ( Dz. U. Nr 143 z dnia 2 sierpnia 2005 roku , art 63 § 1 ordynacji podatkowej).

PO-W06c

Załącznik Nr 4
Do Uchwały Nr XIV/71/2011
Rady Gminy w Kozłowie
z dnia 30 listopada 2011r.

Wypełnia podatnik

INFORMACJA
W SPRAWIE PODATKU ROLNEGO
na rok …..................

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 15 listopada 1984 roku o podatku rolnym ( tekst jednolity Dz. U z 2006r. Nr 136,
poz 969 ze zm.)
Składający: Formularz przeznaczony jest dla osób fizycznych, będących właścicielami gruntów, posiadaczami
samoistnymi gruntów, użytkownikami wieczystymi gruntów, posiadaczkami gruntów na podstawie umowy zawartej
stosownie do przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników oraz posiadaczami gruntów stanowiących własność
Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego.
Termin składania: W terminie 14 dni od zaistnienia okoliczności mających wpływ na powstanie bądź wygaśniecie
obowiązku podatkowego lub zaistnienia zdarzeń mających wpływ na wysokość podatku.

IMIĘ I NAZWISKO …...........................................................
ADRES ZAMIESZKANIA …..................................................
NIP …........................................................................................
PESEL …...................................................................................
MIEJSCE POŁOŻENIA NIERUCHOMOŚCI
LUB OBIEKTU BUDOWLANEGO ….................................
A) Dane dotyczące przedmiotu opodatkowania
Ogólna powierzchnia gruntów w hektarach fizycznych
W tym:
Użytki rolne w ha fizycznych
Nieużytki , Lz,

Data ….............................

…...............................................
(czytelny podpis)

Załącznik Nr 5
Do Uchwały Nr XIV/71/2011
Rady Gminy w Kozłowie
z dnia 30 listopada 2011r.

PO-W06d
Wypełnia podatnik

INFORMACJA
W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI
na rok …..................
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych ( tekst jednolity Dz. U. z
2010 r. Nr 95, poz 613 z późn. zm. )
Składający: Formularz przeznaczony jest dla osób fizycznych, będących właścicielami nieruchomości lub obiektów
budowlanych, posiadaczami samoistnymi nieruchomości lub obiektów budowlanych, użytkownikami wieczystymi
gruntów, posiadaczami nieruchomości lub ich części albo obiektów budowlanych lub ich części stanowiących własność
Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego.
Termin składania: W terminie 14 dni od zaistnienia okoliczności mających wpływ na powstanie bądź wygaśniecie
obowiązku podatkowego lub zaistnienia zdarzeń mających wpływ na wysokość podatku.

IMIĘ I NAZWISKO …...........................................................
ADRES ZAMIESZKANIA …..................................................
NIP …........................................................................................
PESEL …...................................................................................
REGON …...............................................................................
MIEJSCE POŁOŻENIA NIERUCHOMOŚCI
LUB OBIEKTU BUDOWLANEGO ….................................
A) Dane dotyczące przedmiotu opodatkowania
WYSZCZEGÓLNIENIE

POWIERZCHNIA LUB WARTOŚĆ

Grunty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez
względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków

Powierzchnia
…...................m2

Grunty pod jeziorami, zajęte na zbiorniki wodne retencyjne lub gruntów
elektrowni wodnych

Powierzchnia
…...................m2

Grunty pozostałe

Powierzchnia
…...................m2

Budynki mieszkalne lub ich części

Powierzchnia
…...................m2

Budynki lub ich części związane z prowadzeniem działalności
gospodarczej oraz budynki mieszkalne lub ich części zajęte na
prowadzenie tej działalności

Powierzchnia
…...................m2

Budynki lub ich części zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej
w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym

Powierzchnia
…...................m2

Budynki lub ich części związane z udzielaniem świadczeń zdrowotnych
w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez
podmioty udzielające tych świadczeń

Powierzchnia
…...................m2

Pozostałe budynki lub ich części

Powierzchnia
…...................m2

Budowle lub ich części związane z prowadzeniem działalności
gospodarczej

Data ….............................

Wartość określona na podstawie art.4 ust.1
pkt3 i ust. 3-7 ustawy o podatkach i
opłatach lokalnych ….....................z

…...............................................
(czytelny podpis składającego informację)

Załącznik Nr 6
Do Uchwały Nr XIV/71/2011
Rady Gminy w Kozłowie
z dnia 30 listopada 2011r.

PO-W06e

Wypełnia podatnik
INFORMACJA
W SPRAWIE PODATKU LEŚNEGO
na rok …..................

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 30 października 2002 roku o podatku leśnym ( Dz. U. 2002r. , Nr 200, poz.1682 )
Składający: Formularz przeznaczony jest dla osób fizycznych, będących właścicielami lasów , posiadaczami
samoistnymi lasów, użytkownikami wieczystymi lasów, posiadaczami lasów stanowiących własność Skarbu Państwa
lub jednostki samorządu terytorialnego.
Termin składania: W terminie 14 dni od zaistnienia okoliczności mających wpływ na powstanie bądź wygaśniecie
obowiązku podatkowego lub zaistnienia zdarzeń mających wpływ na wysokość podatku.

IMIĘ I NAZWISKO …...........................................................
ADRES ZAMIESZKANIA …..................................................
NIP …........................................................................................
PESEL …...................................................................................
MIEJSCE POŁOŻENIA …...................................................
A) Dane dotyczące przedmiotu opodatkowania
Wyszczególnienie

Powierzchnia w hektarach fizycznych

Lasy z drzewostanem w wieku do 40 lat
Lasy pozostałe
RAZEM

Data ….............................

…...............................................
(czytelny podpis składającego informację)

