
Uchwała  Nr  XII/91/15 

Rady Gminy Miedziana Góra 

z dnia 5 listopada 2015 roku 

  

w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i  deklaracji na podatek 

od nieruchomości, rolny i leśny 

 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r., poz. 1515 z późn. zm), art. 6 ust. 13 ustawy z dnia 12 stycznia 

1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych¹ (tekst jednolity: Dz. U. z  2014 r., poz. 849  ze zm.), art. 6a ust. 11 

ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2013 r. poz. 1381 ze zm.),  art. 

6 ust. 9 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2013 r. poz. 465) 

uchwala się co następuje: 

§ 1. 

Określa się: 

  1) wzór  informacji w sprawie podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego stanowiący  

      załącznik  Nr 1 do niniejszej uchwały; 

 2) wzór deklaracji na podatek od nieruchomości stanowiący załącznik Nr 2 do niniejszej  

      uchwały;  

 3) wzór deklaracji na podatek rolny stanowiący  załącznik Nr 3  do niniejszej uchwały; 

 4) wzór deklaracji na podatek leśny stanowiący załącznik  Nr 4  do niniejszej uchwały;   

 

 § 2.  

   Traci moc Uchwała NR XII / 78 / 11 Rady  Gminy  Miedziana  Góra z  dnia 30 listopada 

2011 roku w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji na podatek rolny, leśny                  

i od nieruchomości. 

§ 3. 

  Wykonanie uchwały powierza się  Wójtowi  Gminy  Miedziana  Góra. 

  

§ 4. 

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego,             

w prasie lokalnej oraz przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy. 

  

§ 5. 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego i ma zastosowanie od  1 stycznia  2016 roku. 

                                                                                            

   Przewodniczący  Rady  Gminy 

 

 

 

 
 

 
1 Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich: 

1) dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992 r. w sprawie ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów transportu kombinowanego towarów między państwami członkowskimi 

(Dz.Urz. WE L 368 z 17.12.1992), 

2) dyrektywy 1999/62/WE z dnia 17 czerwca 1999 r. w sprawie pobierania opłat za użytkowania niektórych typów infrastruktury przez pojazdy ciężarowe (Dz.Urz. WE L 187 z 

20.07.1999). 

     Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej, zamieszczone w niniejszej ustawie – z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej – dotyczą 

ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej – wydanie specjalne 



Uzasadnienie 

 

do uchwały Nr XII/91/2015 Rady Gminy Miedziana Góra z dnia 5 listopada 2015 r. w sprawie 

określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji na podatek leśny, rolny, od nieruchomości. 

 

Zgodnie art. 6 ust. 13 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst 

jednolity: Dz. U. z  2014 r., poz. 849  ze zm.), art. 6a ust. 11 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o 

podatku rolnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2013 r. poz. 1381 z późn. zm.),  art. 6 ust. 9 ustawy z 

dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2013 r. poz. 465 z późn. 

zm.) podmioty są obowiązane złożyć informację i deklarację o nieruchomościach i obiektach 

budowlanych, posiadanych gruntach, lasach wg ustalonego wzoru. 

Zawarte w nich dane są niezbędne do ustalenia podstawy wymiaru podatków. 

 

Załączone do uchwały wzory formularzy zostałe dostosowane do obowiązujących przepisów. 

 

Nowe przepisy wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2016 r. w związku ze zmianami: 

 

 w zakresie ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst 

jednolity: Dz. U. z  2014 r., poz. 849 ze zm.), 

 

- nowa stawka podatku od nieruchomości dla gruntów niezabudowanych objętych obszarem 

rewitalizacji 

Zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych wprowadza się w niniejszej uchwale 

zmiany określone w nowelizacji tejże ustawy z dnia 23 lipca 2015 roku. Na mocy tej zmiany 

określa się nową stawkę dla gruntów niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o którym 

mowa w ustawie z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. poz. ……), i położonych na 

terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie 

pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym 

wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych 

gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa 

budowlanego. 

 

- nowe brzmienie dla gruntów: 

było: pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych   

nowe brzmienie: pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami 

powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych  

 

Zgodnie z delegacją udzieloną radom gmin w art. 5 ust. 1 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych 

wprowadza się w niniejszej uchwale zmiany określone w nowelizacji tejże ustawy z dnia 23 lipca 

2015 roku. Na mocy tej zmiany określa się nową stawkę dla gruntów: 

niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o którym mowa w ustawie z dnia 9 października 

2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. poz. ……), i położonych na terenach, dla których miejscowy plan 

zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, 

usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje 

zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 

lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego - w 

wysokości 1,00 zł od 1 m
2
 powierzchni.  

 

 

 

 w zakresie ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 1381 

z późn.zm.) określenie przeliczników dla gruntów rolnych zabudowanych, gruntów 

zadrzewionych i zakrzewionych na użytkach rolnych i gruntów pod rowami; 

 



W ustawie z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 1381 oraz z 2014 r. 

poz. 40) wprowadza się następujące zmiany:     

 w art. 4 ust. 7  

było 

 7. Grunty pod stawami zarybionymi bez względu na miejsce położenia przelicza się na 

hektary przeliczeniowe według następujących przeliczników: 

 1) 1 ha stawu zarybionego łososiem, trocią, głowacicą, palią i pstrągiem – 1,0 ha 

przeliczeniowy; 

 2) 1 ha stawu zarybionego innymi gatunkami ryb – 0,20 ha przeliczeniowego. 

nowe brzmienie: 

"7. Grunty pod stawami, grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach 

rolnych, grunty pod rowami oraz grunty rolne zabudowane - bez względu 

na zaliczenie do okręgu podatkowego - przelicza się na hektary przeliczeniowe 

według następujących przeliczników: 

1) 1 ha gruntów pod stawami zarybionymi łososiem, trocią, głowacicą, palią i 

pstrągiem oraz gruntów rolnych zabudowanych - 1 ha przeliczeniowy; 

2) 1 ha gruntów pod stawami zarybionymi innymi gatunkami ryb, gruntów pod 

stawami niezarybionymi, gruntów zadrzewionych i zakrzewionych na użytkach 

rolnych oraz gruntów pod rowami - 0,20 ha przeliczeniowego.", 

    dodaje się ust. 9 w brzmieniu: 

"9. Jeżeli nie można ustalić przelicznika powierzchni użytków rolnych 

na podstawie ust. 5-7, przyjmuje się, że 1 ha fizyczny odpowiada 1 ha 

przeliczeniowemu."; 

 

 w zakresie ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz. U. z 2013 r. 

poz.465 z późn. zm) zniesienie preferencyjnej stawki dla lasów ochronnych. 

 

Przepis art. 26 ustawy z 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz 

niektórych innych ustaw (Dz.U. 2015 poz. 1045), wprowadza zmiany w ustawie z dnia 30 

października 2002 r. o podatku leśnym.  

Znowelizowany art. 4 ust. 3 likwiduje obniżoną stawkę podatku dla lasów ochronnych 

(50%). Opodatkowaniu podatkiem leśnym według tej stawki będą podlegały nadal lasy 

wchodzące w skład rezerwatów przyrody i parków narodowych. 

 

 Zmienione zasady płatności  

Art. 6 ust. 8a ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych  

(w art. 6 po ust. 8 dodaje się  ust. 8a) 

 

Art.6a ust. 6a ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym   (w art. 6a po ust. 6 dodaje 

się  ust. 6a) 

 

Art.6 ust. 3a ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym  (w art. 6 po ust. 3 dodaje 

się  ust. 3a) 

 

„Nie wszczyna się postępowania, a postępowanie wszczęte umarza, jeżeli wysokość zobowiązania 

podatkowego na dany rok podatkowy nie przekraczałaby, określonych na dzień 1 stycznia roku 

podatkowego, najniższych kosztów doręczenia w obrocie krajowym przesyłki poleconej za 

potwierdzeniem odbioru przez operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 

2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. poz. 1529). W takim przypadku decyzję umarzającą 

postępowanie pozostawia się w aktach, a organ jest nią związany od chwili wydania. Do zmiany 



decyzji umarzającej postępowanie przepis art. 254 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja 

podatkowa (Dz. U. z 2015 r. poz. 613) stosuje się odpowiednio.”        – obecnie jest to 6,10 zł. 

 Koszty doręczenia ww. przysyłki będą ustalane na dzień 1 stycznia roku podatkowego, tak by ich 

ewentualne zmiany w trakcie roku podatkowego nie powodowały zróżnicowania sytuacji 

podatników. 

Art. 6 ust. 11a ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych  

Art.6a ust. 10a ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym 

Art.6 ust. 7a ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym 

„W przypadku, gdy kwota podatku nie przekracza 100 zł, podatek jest płatny jednorazowo w 

terminie płatności pierwszej raty.”  

 

 

Biorąc powyższe po uwagę należało określić wzory formularzy informacji i deklaracji 

podatkowych. 

 

 


