
UCHWAŁA NR V/36/2019
RADY GMINY SOŚNO

z dnia 28 lutego 2019 r.

w sprawie ustalenia obowiązujących na terenie gminy Sośno wzorów formularzy informacji i deklaracji 
podatkowych

Na podstawie art. 6 ust. 13 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. 
z 2018 r. poz. 1445, 1588, 1669, 1693, 1722 i 2073), art. 6a ust. 11 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. 
o podatku rolnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1892 oraz z 2018 r. poz. 1588 i 1669) oraz art. 6 ust. 9 ustawy z dnia 
30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1821 oraz z 2018 r. poz. 1588 i 1669) uchwala 
się, co następuje:

§ 1. Ustala się następujące wzory formularzy podatkowych:

1) informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych IN-1 wraz z danymi o nieruchomości ZN-1/A 
i danymi o zwolnieniach ZN-1/B, stanowiące załącznik nr 1 do niniejszej uchwały;

2) informacja o gruntach IR-1 wraz z danymi o nieruchomości rolnej ZR - 1/A i danymi o zwolnieniach 
ZR-1/B, stanowiące załącznik nr 2 do niniejszej uchwały;

3) informacja o lasach IL-1 wraz z danymi o nieruchomości leśnej ZL-1/A i danymi o zwolnieniach ZL-
1/B, stanowiące załącznik nr 3 do niniejszej uchwały;

4) deklaracja na podatek od nieruchomości DN-1 wraz z danymi o nieruchomości ZN- 1/A i danymi 
o zwolnieniach ZN-1/B, stanowiące załącznik nr 4 do niniejszej uchwały;

5) deklaracja na podatek rolny DR-1 wraz z danymi o nieruchomości rolnej ZR-1/A i danymi 
o zwolnieniach ZR-1/B, stanowiące załącznik nr 5 do niniejszej uchwały;

6) deklaracja na podatek leśny DL-1 wraz z danymi o nieruchomości leśnej ZL-1/A i danymi 
o zwolnieniach ZL-1/B, stanowiące załącznik nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 2. Traci moc uchwała Nr XI/67/15 Rady Gminy Sośno z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie ustalenia 
obowiązujących na terenie gminy Sośno wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych (Dz. Urz. 
Woj. Kujawsko – Pomorskiego poz. 4035).

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia.

 
Przewodnicząca Rady Gminy

Krystyna Wąsik
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 IN-1 1/4 

 Numer Identyfikacji Podatkowej podatnika Nr dokumentu Zał cznik Nr 1 do uchwały Rady Gminy w So nie 
Nr V z dnia 28.02.2019 r.  
(Dz. Urz. Woj. Kuj. Pom. Nr ….. poz.      ) 

          

 Numer PESEL 

           

 IN-1          
 INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMO CI 
 

 Rok, miesi c, dzień 

 
 

 Podstawa prawna: Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2014 r., poz. 849 ze zm. ) 
Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie regulacji wdro enia nast pujących 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 mi dzy państwami członkowskimi (Dz. Urz. WE L 368 z 17.12.1992), 2) dyrektywy 1999/62/WE 

Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 17 czerwca 1999 r. w sprawie pobierania opłat za u ytkowanie niektórych typów 
infrastruktury przez pojazdy ci arowe (Dz. Urz. WE L 187 z 20.07.1999, s. 42). 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 Urz dowym Unii Europejskiej – wydanie specjalne. 

Składający: Formularz przeznaczony dla osób fizycznych b dących wła cicielami nieruchomo ci lub obiektów budowlanych, 
posiadaczami samoistnymi nieruchomo ci lub obiektów budowlanych, u ytkownikami wieczystymi gruntów, posiadaczami 
nieruchomo ci lub ich cz ci albo obiektów budowlanych lub ich cz ci, stanowiących własno ć Skarbu Państwa lub 
jednostki samorządu terytorialnego. 

Termin składania: W terminie 14 dni od zaistnienia okoliczno ci mających wpływ na powstanie bąd  wyga ni cie obowiązku podatkowego 
lub zaistnienia zdarzenia mającego wpływ na wysoko ć podatku. 

Miejsce składania: Wójt Gminy So no – organ podatkowy wła ciwy ze wzgl du na miejsce poło enia przedmiotów opodatkowania. 

A. MIEJSCE SKŁADANIA INFORMACJI 

 
 Nazwa i adres siedziby organu podatkowego 

Wójt Gminy So no 
woj. Kujawsko-Pomorskie 

ul. Nowa 1 
89-412 So no 

 

  B. OKOLICZNO CI POWODUJ CE KONIECZNO Ć ZŁO ENIA INFORMACJI 
 

 Okoliczno ci (zaznaczyć wła ciwy kwadrat): 

  ❑ informacja składana po raz pierwszy    ❑ korekta uprzednio zło onej informacji (wykazu)  

   Przyczyna (podać jaka): 

 

  C. PODMIOT ZOBOWI ZANY DO ZŁO ENIA INFORMACJI 
 

 
 Rodzaj własno ci, posiadania (zaznaczyć wła ciwy kwadrat): 
❑ wła ciciel, ❑ współwła ciciel, ❑ posiadacz samoistny, ❑ współposiadacz samoistny, ❑ u ytkownik wieczysty, 
❑ współu ytkownik wieczysty, ❑ posiadacz zale ny (np. dzier awca, najemca), ❑ współposiadacz zale ny (np. dzier awca, najemca). 

 
 Miejsce/a (adres/y) poło enia przedmiotów opodatkowania oraz identyfikator/y działek, budynków, lokali:  
 (UWAGA! Wykazuje się odrębnie dla ka dej nieruchomo ci) 
❑ załącznik ZN-1/A 

 
  Numer/y księgi wieczystej lub zbioru/ów dokumentów oraz nazwa s du, w którym jest prowadzona księga wieczysta lub zbiór dokumentów: 
 (UWAGA! Wykazuje się odrębnie dla ka dej nieruchomo ci) 
❑ załącznik ZN-1/A 

  D. DANE PODATNIKA 
 
  D.1. DANE IDENTYFIKACYJNE  

 
 Nazwisko 
 
 
 Pierwsze imię, drugie imię 

 
 
 Imię ojca 
 

 Imię matki 
 

  D.2. ADRES ZAMIESZKANIA / do korespondencji 

 
 Kraj  Województwo  Powiat  
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 Gmina  Ulica  Nr domu /  Nr lokalu 

 Miejscowo ć  Kod pocztowy  Poczta 

 E. DANE DOTYCZ CE PRZEDMIOTÓW OPODATKOWANIA  
 
 
  E.1. POWIERZCHNIA GRUNTÓW (UWAGA! Wykazujemy z dokładno cią do 1 m2)  

 
1. związanych z prowadzeniem działalno ci gospodarczej bez wzgl du 
 na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków 

 
 …………………………………………………………………………………… m2 

 
 2. pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi   
    płynącymi jezior i zbiorników sztucznych   …………………………………………………………………………………… ha 

 
3. pozostałe grunty, w tym zaj te na prowadzenie odpłatnej statutowej 
działalno ci po ytku publicznego przez organizacje po ytku publicznego  …………………………………………………………………………………… m2 

 
4. niezabudowanych obj tych obszarem rewitalizacji, o którym mowa               
w ustawie z dnia 9 pa dziernika 2015 r. o rewitalizacji (Dz.U.poz.1777),            
i poło onych na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania 
przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudow  mieszkaniową, 
usługową albo zabudow  o przeznaczeniu mieszanym obejmującym 
wyłącznie te rodzaje zabudowy, je eli od dnia wej cia w ycie tego planu w 
odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie 
zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego  …………………………………………………………………………………… m2 

 

  E.2. POWIERZCHNIA U YTKOWA BUDYNKÓW LUB ICH CZ CI1 
 1. mieszkalnych: 

 
  

 
 kondygnacji o wysoko ci od 1,40 do 2,20 m (zaliczyć 50% powierzchni) 

 ogółem 
  …………………………………….…………………………………………………………………………………… m2 

 
 kondygnacji o wysoko ci powy ej 2,20 m 

 …………………………………………………… m2 
  …………………………………….…………………………………………………………………………………… m2 

 2. zwi zanych z prowadzeniem działalno ci gospodarczej oraz od czę ci budynków mieszkalnych zajętych na 
prowadzenie działalno ci gospodarczej: 

 
   
 kondygnacji o wysoko ci od 1,40 do 2,20 m (zaliczyć 50% powierzchni) 

 ogółem 
  …………………………………….…………………………………………………………………………………… m2 

 
 kondygnacji o wysoko ci powy ej 2,20 m 

 …………………………………………………… m2 
  …………………………………….…………………………………………………………………………………… m2 

 3. zajętych na prowadzenie działalno ci gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym: 
 
  

 
 kondygnacji o wysoko ci od 1,40 do 2,20 m (zaliczyć 50% powierzchni) 

 ogółem 
  …………………………………….…………………………………………………………………………………… m2 

 
 kondygnacji o wysoko ci powy ej 2,20 m 

 …………………………………………………… m2 
  …………………………………….…………………………………………………………………………………… m2 

 4. zwi zanych z udzielaniem wiadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalno ci leczniczej, zajętych 
przez podmioty udzielaj ce tych wiadczeń: 

 
   
 kondygnacji o wysoko ci od 1,40 do 2,20 m (zaliczyć 50% powierzchni) 

 ogółem 
  …………………………………….…………………………………………………………………………………… m2 

 
 kondygnacji o wysoko ci powy ej 2,20 m 

 …………………………………………………… m2 
  …………………………………….…………………………………………………………………………………… m2 

 5. pozostałych ogółem, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalno ci po ytku publicznego przez 
organizację po ytku publicznego: 

 
   
 kondygnacji o wysoko ci od 1,40 do 2,20 m (zaliczyć 50% powierzchni) 

 ogółem 
  …………………………………….…………………………………………………………………………………… m2 

 
 kondygnacji o wysoko ci powy ej 2,20 m 

 …………………………………………………… m2 
  …………………………………….…………………………………………………………………………………… m2 

  E.3. BUDOWLE 

 1. budowle 
(warto ć okre lona na podstawie art.4 ust.1 pkt.3 i ust. 3-7 ustawy z dnia 
12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz.. U. 2014 r.  
poz. 849 z pó . zm. ) 

…………………………………………………………………………………………… 

                                                           

1
 Do powierz h i użytkowej udy ku lu  jego zęś i ależy zali zyć powierz h ię ierzo ą po wew ętrz ej długoś i ś ia  

wszystki h ko dyg a ji w wyjątkie  powierz h i klatek s hodowy h oraz szy ów dźwigowy h. Za ko dyg a ję uważa się 
rów ież garaże podzie e, piw i e, sutere y i poddasza użytkowe. 
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F. INFORMACJA O PRZEDMIOTACH ZWOLNIONYCH 
 

 
 

(podać powierzchnię b d  warto ć budowli przedmiotów zwolnionych oraz przepis prawa – z jakiego tytułu występuje zwolnienie 
Wypełnić i doł czyć zał cznik ZN-1/B) 

Pouczenie Art. 56. Kodeks Karny Skarbowy 
§ 1. Podatnik, który składając organowi podatkowemu, innemu uprawnionemu organowi lub płatnikowi deklaracj  lub o wiadczenie, 
podaje nieprawd  lub zataja prawd , albo nie dopełnia obowiązku zawiadomienia o zmianie obj tych nimi danych, przez co nara a  
podatek na uszczuplenie, podlega karze grzywny do 720 stawek dziennych albo karze pozbawienia wolno ci, albo obu tym karom 
łącznie. 
§ 2. Je eli kwota podatku nara onego na uszczuplenie jest małej warto ci, sprawca czynu zabronionego okre lonego w § 1 podlega 
karze grzywny do 720 stawek dziennych. 
§ 3. Je eli kwota podatku nara onego na uszczuplenie nie przekracza ustawowego progu, sprawca czynu zabronionego okre lonego 
w § 1 podlega karze grzywny za wykroczenie skarbowe. 
§ 4. Karze okre lonej w § 3 podlega tak e ten podatnik, który mimo ujawnienia przedmiotu lub podstawy opodatkowania nie składa w 
terminie organowi podatkowemu lub płatnikowi deklaracji lub o wiadczenia. 

                                                           

2
 Niepotrze e skreślić 

  G. O WIADCZENIE I PODPIS SKŁADAJ CEGO / OSOBY REPREZENTUJ CEJ 
  SKŁADAJ CEGO2 
     O wiadczam, e podane dane są zgodne z prawd , co potwierdzam własnor cznym podpisem 

 
Imię Nazwisko 

 
Data wypełnienia (dzień - miesiąc - rok) Podpis (pieczęć) składaj cego / osoby reprezentuj cej składaj cego2 

  G1. O WIADCZENIE I PODPIS WSPÓŁWŁA CICIELA / OSOBY REPREZENTUJ CEJ 
  WSPÓŁWŁA CICIELA2 
     O wiadczam, e podane dane są zgodne z prawdą, co potwierdzam własnor cznym podpisem 

 
Imię Nazwisko 

 
Imiona rodziców PESEL 

 
Adres NIP 

 
Data wypełnienia (dzień – miesiąc – rok) Podpis (pieczęć) składaj cego / osoby reprezentuj cej składaj cego2 

  G2. O WIADCZENIE I PODPIS WSPÓŁWŁA CICIELA / OSOBY REPREZENTUJ CEJ 
  WSPÓŁWŁA CICIELA2 
     O wiadczam, e podane dane są zgodne z prawdą, co potwierdzam własnor cznym podpisem 

 
 

Imię Nazwisko 

 
Imiona rodziców PESEL 

 
Adres NIP 

 
Data wypełnienia (dzień – miesiąc – rok) Podpis (pieczęć) składaj cego / osoby reprezentuj cej składaj cego2 

 
 
 
 
 
 

 G3. O WIADCZENIE I PODPIS WSPÓŁWŁA CICIELA / OSOBY REPREZENTUJ CEJ 
 WSPÓŁWŁA CICIELA2 
     O wiadczam, e podane dane są zgodne z prawdą, co potwierdzam własnor cznym podpisem 
 
 

Imię Nazwisko 

 
Imiona rodziców PESEL 

 
Adres NIP 
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H. ADNOTACJE ORGANU PODATKOWEGO 

 
Uwagi organu podatkowego  

 
Data (dzień - miesiąc - rok) 

 
 

Podpis przyjmuj cego formularz 

 

 

                                                           

2
 Niepotrze e skreślić 

 
Data wypełnienia (dzień – miesiąc – rok) Podpis (pieczęć) składaj cego / osoby reprezentuj cej składaj cego2 

 G4. O WIADCZENIE I PODPIS WSPÓŁWŁA CICIELA / OSOBY REPREZENTUJ CEJ 
 WSPÓŁWŁA CICIELA2 
     O wiadczam, e podane dane są zgodne z prawdą, co potwierdzam własnor cznym podpisem 
 
 

Imię Nazwisko 

 
Imiona rodziców PESEL 

 
Adres NIP 

 
Data wypełnienia (dzień – miesiąc – rok) Podpis (pieczęć) składaj cego / osoby reprezentuj cej składaj cego2 

 G5. O WIADCZENIE I PODPIS WSPÓŁWŁA CICIELA / OSOBY REPREZENTUJ CEJ 
 WSPÓŁWŁA CICIELA2 
     O wiadczam, e podane dane są zgodne z prawdą, co potwierdzam własnor cznym podpisem 
 
 

Imię Nazwisko 

 
Imiona rodziców PESEL 

 
Adres NIP 

 
Data wypełnienia (dzień – miesiąc – rok) Podpis (pieczęć) składaj cego / osoby reprezentuj cej składaj cego2 

 G6. O WIADCZENIE I PODPIS WSPÓŁWŁA CICIELA / OSOBY REPREZENTUJ CEJ 
 WSPÓŁWŁA CICIELA2 
     O wiadczam, e podane dane są zgodne z prawdą, co potwierdzam własnor cznym podpisem 
 
 

Imię Nazwisko 

 
Imiona rodziców PESEL 

 
Adres NIP 

 
Data wypełnienia (dzień – miesiąc – rok) Podpis (pieczęć) składaj cego / osoby reprezentuj cej składaj cego2 
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 ZN-1/A 1/1 

 Numer Identyfikacji Podatkowej podatnika Nr dokumentu Zał cznik Nr 4 do uchwały Rady Gminy w So nie  
Nr V z dnia 28.02.2019 r.  

(Dz. Urz. Woj. Kuj. Pom. Nr ….. poz.  ……) 
          

 Numer PESEL 

           

 ZN-1/A       

DANE O NIERUCHOMO CIACH 
 Załącznik ZN-1/A przeznaczony jest dla jednej nieruchomo ci. W przypadku gdy 
 podatnik posiada na terenie gminy wi cej ni  jedną nieruchomo ć nale y wypełnić 
 odr bne załączniki. 

 

Nr zał cznika 

 A. PRZEZNACZENIE FORMULARZA 

 
 Niniejszy formularz stanowi zał cznik do (zaznaczyć wła ciwy kwadrat): 

 ❑ deklaracji DN-1    ❑ informacji IN-1  

 
B. DANE PODATNIKA 
 * - dotyczy podatnika nieb dącego osobą fizyczną  ** - dotyczy podatnika b dącego osobą fizyczną 

 
 Rodzaj podatnika (zaznaczyć wła ciwy kwadrat): 

  ❑ osoba fizyczna  ❑ osoba prawna   ❑ jednostka organizacyjna, w tym spółka, nieposiadająca osobowo ci prawnej 

  

 

 
 Nazwa pełna * / Nazwisko i imię ** 

 
 Nazwa skrócona * 

 
 Nr PKD *  Nr REGON * 

C. DANE O NIERUCHOMO CIACH I OBIEKTACH BUDOWLANYCH PODLEGAJ CYCH 
OPODATKOWANIU LUB ZWOLNIENIU 

  C.1. POŁO ENIE NIERUCHOMO CI  
 

 Położenie nieruchomo ci (dokładny adres) 
 
 

  C.2. TYTUŁ PRAWNY (zaznaczyć wła ciwy kwadrat): 

 
 Rodzaj własno ci 

 ❑ własno ć  ❑ współwłasno ć  

 

 Rodzaj posiadania samoistnego 

 ❑ posiadanie  ❑ współposiadanie 

  Rodzaj użytkowania 

 ❑ u ytkowanie wieczyste ❑ współu ytkowanie 

 

 Rodzaj posiadania zależnego (dzierżawy – okre lić rodzaj) 

 ❑ posiadanie  ❑ współposiadanie 

 

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

  C.3. IDENTYFIKATORY GEODEZYJNE DZIAŁEK, BUDYNKÓW, LOKALI1  
 

 Działki (wymienić numery działek, obr by geodezyjne, jednostki rejestrowe) 

 
 Budynki (wymienić rodzaje budynków i ilo ć )  

 
 Lokale 
 
 

  C.4. KSI GA WIECZYSTA 

 
 Numer księgi wieczystej (zbioru dokumentów) 
 

 Nazwa s du 

S d Rejonowy w Tucholi 
Zamiejscowy wydział Ksi g Wieczystych 

w Sępólnie Krajeńskim 

 

                                                           

1
 Identyfikatory wykazuje się, jeżeli zostały nadane 
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 ZN-1/B 1/1 

 Numer Identyfikacji Podatkowej podatnika Nr dokumentu Załącz ik Nr 3 do uchwały Rady G i y w Soś ie 

Nr V z dnia 28.02.2019 r. 

Dz. Urz. Woj. Kuj. Po . Nr … poz. …  
          

 Numer PESEL 

           

 ZN-1/B       

DANE O ZWOLNIENIACH PODATKOWYCH W PODATKU LE NYM 

 
 A. PRZEZNACZENIE FORMULARZA 

 
 Niniejszy formularz stanowi zał cznik do (zaznaczyć właściwy kwadrat): 

 ❑ deklaracji DL-1    ❑ informacji IL-1  

 
B. DANE PODATNIKA 
 * - dotyczy podatnika nieb dącego osobą fizyczną  ** - dotyczy podatnika b dącego osobą fizyczną 

 
 Rodzaj podatnika (zaznaczyć właściwy kwadrat): 

  ❑ osoba fizyczna  ❑ osoba prawna   ❑ jednostka organizacyjna, w tym spółka, nieposiadająca osobowości prawnej 

  

 

 
 Nazwa pełna * / Nazwisko i imię ** 

 
 Nazwa skrócona * 

 
 Nr PKD *  Nr REGON * 

C. DANE DOTYCZ CE ZWOLNIEŃ PODATKOWYCH WYNIKAJ CYCH Z USTAWY 
LUB UCHWAŁY RADY GMINY 

 

Tytuł prawny zwolnienia 

Powierzchnia w ha  
z dokładno ci  do 1m2 

(nale y podać z dokładnością do 
czterech miejsc po przecinku) 

 
 Art. 7. ust. 1 pkt 1 – lasy z drzewostanem w wieku do 40 lat  podać rok nasadzenia 

 ………………………………………….ha 

 
 Art. 7. ust. 1 pkt 2 – lasy wpisane indywidualnie do rejestru zabytków 

 ………………………………………….ha 

 
 Art. 7. ust. 1 pkt 3 – użytki ekologiczne 

 ………………………………………….ha 

 
 Art. 7. ust. 2 pkt 1 – szkoły wyższe, wyższe szkoły zawodowe oraz wyższe szkoły wojskowe 

 ………………………………………….ha 

 
 Art. 7. ust. 2 pkt 2 – szkoły, placówki, zakłady kształcenia i placówki doskonalenia nauczycieli – publiczne 
 i niepubliczne, oraz organy prowadz ce te szkoły, placówki i zakłady odpowiednio z tytułu zarz du, 
 użytkowania lub użytkowania wieczystego nieruchomo ci szkolnych  ………………………………………….ha 

 
 Art. 7. ust. 2 pkt 3 – placówki naukowe Polskiej Akademii Nauk 

 ………………………………………….ha 

 
 Art. 7. ust. 2 pkt 4 – prowadz cych zakłady pracy chronionej lub zakłady aktywno ci zawodowej w zakresie 
 lasów wymienionych w decyzji w sprawi przyznania statusu zakładu pracy chronionej lub zakładu 
 aktywno ci zawodowej lub zgłoszonych wojewodzie – zajętych na prowadzenie tego zakładu, z wył czeniem 
 lasów, które znajduj  się w posiadaniu zależnym podmiotów niebęd cych prowadz cymi zakład pracy 
 chronionej lub zakład aktywno ci zawodowej  ………………………………………….ha 

 
 Art. 7. ust. 2 pkt 5 – jednostki badawczo-rozwojowe 

 ………………………………………….ha 
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 Numer Identyfikacji Podatkowej podatnika Nr dokumentu Załącznik Nr 2 do uchwały Rady Gminy  w Sośno  
Nr V z dnia 28.02. 2019 r.  
(Dz. Urz. Woj. Kuj. Pom. Nr ….. poz.      )           

 Numer PESEL 

           

 IR-1          
 INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU ROLNEGO 
 

 Rok, miesiąc, dzień 
 

 Podstawa prawna: Ustawa z dnia 15 listopada 1984r. o podatku rolnym (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz.1381 z póź. zm.). 
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: W terminie 14 dni od zaistnienia okoliczności mających wpływ na powstanie (wygaśnięcie) obowiązku podatkowego, lub 
wysokość opodatkowania. 

Miejsce składania: Wójt Gminy Sośno - organ podatkowy właściwy ze względu na miejsce położenia gruntów 

A. MIEJSCE SKŁADANIA INFORMACJI 

 
   Nazwa i adres siedziby organu podatkowego 

Wójt Gminy Sośno 
Woj. Kujawsko-Pomorskie 

ul. Nowa 1 
89-412 Sośno 

  B. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA INFORMACJI 
   Podatnik ma obowiązek złożenia wraz z korektą informacji pisemnego uzasadnienie przyczyny korekty - art. 81 ustawy Ordynacja podatkowa. 

 
 Okoliczności powodujące obowiązek złożenia informacji (zaznaczyć właściwy kwadrat): 

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

 Z powodu ;                                                                   Przyczyna ; 

 

  C. PODMIOT ZOBOWIĄZANY DO ZŁOŻENIA INFORMACJI 
 

 
 Rodzaj podmiotu (zaznaczyć właściwy kwadrat): 

 właściciel,  współwłaściciel (prowadzący gospodarstwo w całości),  współwłaściciel (nieprowadzący gospodarstwa w całości), 
 posiadacz samoistny,  współposiadacz samoistny,  użytkownik wieczysty,  współużytkownik wieczysty, 

 posiadacz zależny (np. dzierżawca),  współposiadacz zależny (dzierżawca okres/ z tytułu ………………………………………………                                                                                                     

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………). 

  D. DANE PODATNIKA 
 
  D.1. DANE IDENTYFIKACYJNE  

 
  Nazwisko 
 

  Pierwsze imię, drugie imię 
 

 
  Imię ojca 
 

  Imię matki 
 

  D.2. ADRES ZAMIESZKANIA / do korespondencji 

 
  Kraj   Województwo   Powiat  

  Gmina   Ulica   Nr domu / Nr lokalu 

  Miejscowość   Kod pocztowy   Poczta 
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  E. DANE DOTYCZĄCE PRZEDMIOTÓW OPODATKOWANIA (włącznie ze zwolnionymi) 
  

 Klasy użytków wynikające 
 z ewidencji gruntów i budynków 

Powierzchnia gruntu w hektarach fizycznych (do czterech miejsc po przecinku) 

 

 Grunty orne (R)  

 I  

 II  

 IIIa  

 IIIb  

 IVa  

 IVb  

 V  

 VI  

 VIz  

 Sady (S)  

 I  

 II  

 IIIa  

 IIIb  

 IVa  

 IVb  

 V  

 VI  

 VIz  

 Użytki zielone (Ł, Ps) 
(łąki, pastwiska: wpisać właściwe) 

 

 I  

 II  

 III  

 IV  

 V  

 VI  

 VIz  

 Grunty rolne zabudowane (Br)  

 I  

 II  

 IIIa  

 III  

 IIIb  

 IVa  

 IV  

 IVb  

 V  

 VI  

 VIz  

 Grunty pod stawami (Wsr)  

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

 

 
b) zarybione innymi gatunkami ryb niż 

w poz. a) 
 

 c) grunty pod stawami niezarybionymi 
 

 Rowy W  

 
Grunty zadrzewione i zakrzaczone 

położone na UR (Lzr) 
 

 I  

 II  
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 IIIa  

 III  

 IIIb  

 IVa  

 IV  

 V  

 VI  

 VIz  

 Razem  / ogólna pow. 
gruntów rolnych 

 

F. INFORMACJA O UŻYTKACH ROLNYCH POŁOŻONYCH NA TERENIE INNYCH GMIN 
(MIAST) RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

  
(podać nazwę gminy, powiat, województwo oraz rodzaj, klasę i powierzchnię użytków rolnych) 

 

G. INFORMACJA O PRZEDMIOTACH ZWOLNIONYCH 
  

(podać rodzaj, klasę i powierzchnię gruntów zwolnionych oraz przepis prawa – z jakiego tytułu występuje zwolnienie) 

 

Pouczenie Art. 56. Kodeks Karny Skarbowy 
§ 1. Podatnik, który składając organowi podatkowemu, innemu uprawnionemu organowi lub płatnikowi deklarację lub oświadczenie, 
podaje nieprawdę lub zataja prawdę, albo nie dopełnia obowiązku zawiadomienia o zmianie objętych nimi danych, przez co naraża 
podatek na uszczuplenie, podlega karze grzywny do 720 stawek dziennych albo karze pozbawienia wolności, albo obu tym karom 
łącznie. 
§ 2. Jeżeli kwota podatku narażonego na uszczuplenie jest małej wartości, sprawca czynu zabronionego określonego w § 1 podlega 
karze grzywny do 720 stawek dziennych. 
§ 3. Jeżeli kwota podatku narażonego na uszczuplenie nie przekracza ustawowego progu, sprawca czynu zabronionego określonego 
w § 1 podlega karze grzywny za wykroczenie skarbowe. 
§ 4. Karze określonej w § 3 podlega także ten podatnik, który mimo ujawnienia przedmiotu lub podstawy opodatkowania nie składa w 
terminie organowi podatkowemu lub płatnikowi deklaracji lub oświadczenia. 
 

 

  H. OŚWIADCZENIE I PODPIS SKŁADAJĄCEGO / OSOBY REPREZENTUJĄCEJ 
  SKŁADAJĄCEGO 
     Oświadczam, że podane dane są zgodne z prawdę, co potwierdzam własnoręcznym podpisem 

 
 

Imię Nazwisko 

 
Data wypełnienia (dzień - miesiąc - rok) 
 
 

 

Podpis (pieczęć) składającego / osoby reprezentującej składającego 

 

  H1. OŚWIADCZENIE I PODPIS WSPÓŁWŁAŚCICIELA / OSOBY REPREZENTUJĄCEJ 
  WSPÓŁWŁAŚCICIELA 
     Oświadczam, że podane dane są zgodne z prawdą, co potwierdzam własnoręcznym podpisem 

 
 

Imię Nazwisko 

 
Imiona rodziców PESEL 

 
Adres NIP 

 
Data wypełnienia (dzień – miesiąc – rok) Podpis (pieczęć) składającego / osoby reprezentującej składającego 
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C. ADNOTACJE ORGANU PODATKOWEGO 

 
Uwagi organu podatkowego  

 
Data (dzień - miesiąc - rok) Podpis przyjmującego formularz 

 

  H2. OŚWIADCZENIE I PODPIS WSPÓŁWŁAŚCICIELA / OSOBY REPREZENTUJĄCEJ 
  WSPÓŁWŁAŚCICIELA 
     Oświadczam, że podane dane są zgodne z prawdą, co potwierdzam własnoręcznym podpisem 

 
 

Imię Nazwisko 

 
Imiona rodziców PESEL 

 
Adres NIP 

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

  H3. OŚWIADCZENIE I PODPIS WSPÓŁWŁAŚCICIELA / OSOBY REPREZENTUJĄCEJ 
  WSPÓŁWŁAŚCICIELA 
     Oświadczam, że podane dane są zgodne z prawdą, co potwierdzam własnoręcznym podpisem 

 
 

Imię Nazwisko 

 
Imiona rodziców PESEL 

 
Adres NIP 

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

  H4. OŚWIADCZENIE I PODPIS WSPÓŁWŁAŚCICIELA / OSOBY REPREZENTUJĄCEJ 
  WSPÓŁWŁAŚCICIELA 
     Oświadczam, że podane dane są zgodne z prawdą, co potwierdzam własnoręcznym podpisem 

 
 

Imię Nazwisko 

 
Imiona rodziców PESEL 

 
Adres NIP 

 
Data wypełnienia (dzień – miesiąc – rok) Podpis (pieczęć) składającego / osoby reprezentującej składającego 
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 ZR-1/A 1/1 

 Numer Identyfikacji Podatkowej podatnika Nr dokumentu Załącznik Nr 2 do uchwały Rady Gminy w Sośnie  
Nr V z dnia 28.02.2019 r.  
(Dz. Urz. Woj. Kuj. Pom. Nr ….. poz.  ……) 

          

 Numer PESEL 

           

 ZR-1/A       

DANE O NIERUCHOMOŚCIACH ROLNYCH 
 Załącznik ZN-1/A przeznaczony jest dla jednej nieruchomości rolnej. W przypadku gdy 
 podatnik posiada na terenie gminy więcej niż jedną nieruchomość należy wypełnić 
 odrębne załączniki. 

 

Nr załącznika 

 A. PRZEZNACZENIE FORMULARZA 

 
 Niniejszy formularz stanowi załącznik do (zaznaczyć właściwy kwadrat): 

  deklaracji DR-1     informacji IR-1  

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

 
 Rodzaj podatnika (zaznaczyć właściwy kwadrat): 

   osoba fizyczna   osoba prawna    jednostka organizacyjna, w tym spółka, nieposiadająca osobowości prawnej 

 
 Nazwa pełna * / Nazwisko i imię ** 

 
 Nazwa skrócona * 

 
 Nr PKD *  Nr REGON * 

C. DANE O NIERUCHOMOŚCIACH ROLNYCH PODLEGAJĄCYCH OPODATKOWANIU 
LUB ZWOLNIENIU 

 
  C.1. POŁOŻENIE NIERUCHOMOŚCI ROLNYCH 

 
 Położenie nieruchomości rolnych (dokładny adres) 
 
 

  C.2. TYTUŁ PRAWNY (zaznaczyć właściwy kwadrat): 

 
 Rodzaj własności 

  własność   współwłasność  
 

 Rodzaj posiadania samoistnego 

  posiadanie   współposiadanie 

  Rodzaj użytkowania 

  użytkowanie wieczyste  współużytkowanie 

 

 Rodzaj posiadania zależnego (dzierżawy – określić rodzaj) 

  posiadanie   współposiadanie 

 

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

  C.3. IDENTYFIKATORY GEODEZYJNE DZIAŁEK  

 
 Działki (podać numer działki, obręb, jednostkę rejestrową) 

  C.4. KSIĘGA WIECZYSTA 

 
 Numer księgi wieczystej (zbioru dokumentów) 
 

 Nazwa sądu 

Sąd Rejonowy w Tucholi 
Zamiejscowy wydział Ksiąg Wieczystych 

w Sępólnie Krajeńskim 
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 Numer Identyfikacji Podatkowej podatnika Nr dokumentu Załącznik Nr 2 do uchwały Rady Gminy w Sośnie 
Nr V. z dnia 28.02.2019 r.  
(Dz. Urz. Woj. Kuj. Pom. Nr ….. poz.  ……) 

          

 Numer PESEL 

           

 ZR-1/B       

DANE O ZWOLNIENIACH PODATKOWYCH W PODATKU ROLNYM 
 

 A. PRZEZNACZENIE FORMULARZA 

 
 Niniejszy formularz stanowi załącznik do (zaznaczyć właściwy kwadrat): 

  deklaracji DR-1     informacji IR-1  

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

 
 Rodzaj podatnika (zaznaczyć właściwy kwadrat): 

   osoba fizyczna   osoba prawna    jednostka organizacyjna, w tym spółka, nieposiadająca osobowości prawnej 

 
 Nazwa pełna * / Nazwisko i imię ** 

 
 Nazwa skrócona * 

 
 Nr PKD *  Nr REGON * 

C. DANE DOTYCZĄCE ZWOLNIEŃ PODATKOWYCH WYNIKAJĄCYCH Z USTAWY 
LUB UCHWAŁY RADY GMINY 
 

Tytuł prawny zwolnienia 

Powierzchnia w ha 
fizycznych 

z dokładnością do 1m2 

(należy podać z dokładnością do 
czterech miejsc po przecinku) 

 
 Art. 12 ust. 1 pkt 1 – użytki rolne klasy V 

 ………………………………………….ha 

 
 Art. 12 ust. 1 pkt 1 – użytki rolne klasy VI 

 ………………………………………….ha 

 
 Art. 12 ust. 1 pkt 1 – użytki rolne klasy VIz 

 ………………………………………….ha 

 
 Art. 12 ust. 1 pkt 1 – grunty zadrzewione i zakrzewione ustanowione na użytkach rolnych 

 ………………………………………….ha 

 
 Art. 12 ust. 1 pkt 2 – grunty położone w pasie drogi granicznej   

 ………………………………………….ha 

 
 Art. 12 ust. 1 pkt 3 – grunty orne, łąki i pastwiska objęte melioracją – w roku, w którym uprawy zostały 
 zniszczone wskutek robót drenarskich 

 ………………………………………….ha 

 
 Art. 12 ust. 1 pkt 4 – grunty przeznaczone na utworzenie nowego gospodarstwa rolnego lub powiększenia 
 istniejącego do powierzchni nieprzekraczającej 100 ha 

 ………………………………………….ha 

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

właściwy kwadrat): 
 Ulga 

  75%      50%  

 
 

 
 Art. 12 ust. 1 pkt 5 – grunty gospodarstw rolnych powstałe z zagospodarowania nieużytków 

 ………………………………………….ha 

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

właściwy kwadrat): 
 Ulga 

  75%      50%  

 
 

 
 Art. 12 ust. 1 pkt 6 – grunty gospodarstw rolnych otrzymane w drodze wymiany lub scalenia 

 ………………………………………….ha 

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

właściwy kwadrat): 
 Ulga 

  75%      50%  

 
 

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

 ………………………………………….ha 

 
 Art. 12 ust. 1 pkt 8 – użytki ekologiczne 

 ………………………………………….ha 
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 Art. 12 ust. 1 pkt 9 – grunty zajęte przez zbiorniki wody służące do zaopatrywania ludności w wodę 

 ………………………………………….ha 

 
 Art. 12 ust. 1 pkt 10 – grunty pod wałami przeciwpowodziowymi i grunty położone w międzywałach 

 ………………………………………….ha 

 
 Art. 12 ust. 1 pkt 11 – grunty wpisane do rejestru zabytków 

 ………………………………………….ha 

 
 Art. 12 ust. 1 pkt 12 – grunty stanowiące działki przyzagrodowe członków rolniczych spółdzielni 
 produkcyjnych  

 ………………………………………….ha 

 
 Art. 12 ust. 2 pkt 1 – szkoły wyższe, wyższe szkoły zawodowe oraz wyższe szkoły wojskowe  

 ………………………………………….ha 

 
 Art. 12 ust. 2 pkt 2 – szkoły, placówki, zakłady kształcenia i placówki doskonalenia nauczycieli – publiczne 
 i niepubliczne oraz organy prowadzące te szkoły, placówki i zakłady z tytułu zarządu, użytkowania lub 
 użytkowania wieczystego gruntów  ………………………………………….ha 

 
 Art. 12 ust. 2 pkt 3 – placówki naukowe Polskiej Akademii Nauk 

 ………………………………………….ha 

 
 Art. 12 ust. 2 pkt 4 – prowadzący zakłady pracy chronionej lub zakłady aktywności zawodowej w zakresie 
 gruntów zgłoszonych wojewodzie, jeżeli zgłoszenie zostało potwierdzone decyzją w sprawie przyznania 
 statusu zakładu pracy chronionej lub zakładu aktywności zawodowej albo zaświadczeniem – zajętych na 
 prowadzenie tego zakładu, z wyjątkiem gruntów znajdujących się w posiadaniu zależnym podmiotów 
 niebędących prowadzącymi zakłady pracy chronionej lub zakłady aktywności zawodowej  ………………………………………….ha 

 
 Art. 12 ust. 2 pkt 6 – Polski Związek Działkowców z tytułu użytkowania i użytkowania wieczystego gruntów 
 pracowniczych ogródków działkowych 

 ………………………………………….ha 

  D. DANE DOTYCZĄCE ULG PODATKOWYCH WYNIKAJĄCYCH Z USTAWY LUB 
       UCHWAŁY RADY GMINY 

 
 Tytuł prawny zwolnienia zaznaczyć właściwy kwadrat: 

 
 Art. 13. ust. 1 – ulga inwestycyjna      tak      nie  

 

 
 Art. 13a ust. 1 i 2 – ulga dla żołnierzy odbywających zasadniczą służbę wojskową lub długotrwałe 
 przeszkolenie wojskowe, osób spełniających zasadniczo obowiązek służby wojskowej w formie 
 skoszarowanej i prowadzących te gospodarstwa bezpośrednio przed powołaniem do służby oraz członków 
 rodzin tych osób 

 Ulga 

      60%      40%  

 

 
 Art. 13b ust. 1 – ulga dla gruntów położonych na terenach podgórskich i górskich  Ulga 

      60%      30%  

 
 

 Art. 13b ust. 1 – ulga z tytułu wystąpienia klęski żywiołowej      tak      nie  
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 Numer Identyfikacji Podatkowej podatnika Nr dokumentu Załącznik Nr 3 do uchwały Rady Gminy w Sośnie  
Nr V z dnia 28.02.2019 r.  
(Dz. Urz. Woj. Kuj. Pom. Nr ….. poz.  ……) 

          

 Numer PESEL 

           

 IL-1          
 INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU LEŚNEGO 
  Rok, miesiąc, dzień 

 
 

 Podstawa prawna: Ustawa z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (tekst jedn.: Dz. U. z 2013, poz. 465, ze zm.). 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 

Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 17 czerwca 1999 r. w sprawie pobierania opłat za użytkowanie niektórych typów 

infrastruktury przez pojazdy ciężarowe (Dz. Urz. WE L 187 z 20.07.1999, s. 42). 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.   
Składający: Formularz przeznaczony dla osób fizycznych będących właścicielami lasów, posiadaczami samoistnymi lasów, 

użytkownikami wieczystymi lasów, posiadaczami lasów 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 wygaśnięcie obowiązku podatkowego 
lub zaistnienia zdarzenia mającego wpływ na wysokość podatku. 

Miejsce składania: Wójt Gminy Sośno – organ podatkowy właściwy ze względu na miejsce położenia przedmiotów opodatkowania. 

A. MIEJSCE SKŁADANIA INFORMACJI 

  Nazwa i adres siedziby organu podatkowego 
Wójt Gminy Sośno 

Woj. Kujawsko-Pomorskie 
ul. Nowa 1 

89-412 Sośno 
 

  B. OKOLICZNOŚCI POWODUJĄCE KONIECZNOŚĆ ZŁOŻENIA INFORMACJI 

  Okoliczności (zaznaczyć właściwy kwadrat): 

   informacja składana po raz pierwszy     korekta uprzednio złożonej informacji (wykazu)  

   Przyczyna (podać jaka): 

 

  C. PODMIOT ZOBOWIĄZANY DO ZŁOŻENIA INFORMACJI 
 

  Rodzaj własności, posiadania (zaznaczyć właściwy kwadrat): 

 właściciel,  współwłaściciel,  posiadacz samoistny,  współposiadacz samoistny,  użytkownik wieczysty, 

 współużytkownik wieczysty,  posiadacz zależny (np. dzierżawca, najemca),  współposiadacz zależny (np. dzierżawca, najemca). 

  Miejsce/a (adres/y) położenia przedmiotów opodatkowania oraz identyfikator/y działek, budynków, lokali:  
 (UWAGA! Wykazuje się odrębnie dla każdej nieruchomości) 

 załącznik ZL-1/A 

   Numer/y księgi wieczystej lub zbioru/ów dokumentów oraz nazwa sądu, w którym jest prowadzona księga wieczysta lub zbiór dokumentów: 
 (UWAGA! Wykazuje się odrębnie dla każdej nieruchomości) 

 załącznik ZL-1/A 

  D. DANE PODATNIKA 
 
  D.1. DANE IDENTYFIKACYJNE  

  Nazwisko 
 
 
 Pierwsze imię, drugie imię 

 
 
 Imię ojca 
 

 Imię matki 
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  D.2. ADRES ZAMIESZKANIA / do korespondencji 

  Kraj  Województwo  Powiat  

 Gmina  Ulica  Nr domu /  Nr lokalu 

 Miejscowość  Kod pocztowy  Poczta 

 E. DANE DOTYCZĄCE PRZEDMIOTÓW OPODATKOWANIA 

      POWIERZCHNIA LASU (UWAGA! Wykazujemy w hektarach z dokładnością do 1 m2) 

  Wyszczególnienie Podstawa opodatkowania 

  1. grunty leśnie wpisane do rejestru ewidencji gruntów jako lasy (Ls)  

 …………………………………………………………………………………… ha 

  2. grunty leśne wpisane do rejestru ewidencji gruntów jako lasy ochronne  

 …………………………………………………………………………………… ha 

  3. grunty leśne wpisane do rejestru ewidencji gruntów jako rezerwaty przyrody 
 (stawka podatku obniżona o 50%)  …………………………………………………………………………………… ha 

 4. grunty leśne wpisane do rejestru ewidencji gruntów jako Parki Narodowe 
(stawka podatku obniżona o 50%)  …………………………………………………………………………………… ha 

F. INFORMACJA O PRZEDMIOTACH ZWOLNIONYCH 
  (podać powierzchnię przedmiotów zwolnionych oraz przepis prawa – z jakiego tytułu występuje zwolnienie 

Wypełnić i dołączyć załącznik ZL-1/B) 

Pouczenie Art. 56. Kodeks Karny Skarbowy 
§ 1. Podatnik, który składając organowi podatkowemu, innemu uprawnionemu organowi lub płatnikowi deklarację lub oświadczenie, 

podaje nieprawdę lub zataja prawdę, albo nie dopełnia obowiązku zawiadomienia o zmianie objętych nimi danych, przez co naraża 

podatek na uszczuplenie, podlega karze grzywny do 720 stawek dziennych albo karze pozbawienia wolności, albo obu tym karom 

łącznie. 

§ 2. Jeżeli kwota podatku narażonego na uszczuplenie jest małej wartości, sprawca czynu zabronionego określonego w § 1 podlega 

karze grzywny do 720 stawek dziennych. 

§ 3. Jeżeli kwota podatku narażonego na uszczuplenie nie przekracza ustawowego progu, sprawca czynu zabronionego określonego 

w § 1 podlega karze grzywny za wykroczenie skarbowe. 

§ 4. Karze określonej w § 3 podlega także ten podatnik, który mimo ujawnienia przedmiotu lub podstawy opodatkowania nie składa 

w terminie organowi podatkowemu lub płatnikowi deklaracji lub oświadczenia. 

                                                           
1 Niepotrzebne skreślić 

  G. OŚWIADCZENIE I PODPIS SKŁADAJĄCEGO / OSOBY REPREZENTUJĄCEJ 
  SKŁADAJĄCEGO1 
     Oświadczam, że podane dane są zgodne z prawdę, co potwierdzam własnoręcznym podpisem 

 
 Imię Nazwisko 

 Data wypełnienia (dzień - miesiąc - rok) Podpis (pieczęć) składającego / osoby reprezentującej składającego1 

  G1. OŚWIADCZENIE I PODPIS WSPÓŁWŁAŚCICIELA / OSOBY REPREZENTUJĄCEJ 
  WSPÓŁWŁAŚCICIELA1 
     Oświadczam, że podane dane są zgodne z prawdą, co potwierdzam własnoręcznym podpisem 

 
 Imię Nazwisko 

 Imiona rodziców PESEL 

 Adres NIP 
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H. ADNOTACJE ORGANU PODATKOWEGO 

 Uwagi organu podatkowego  

 Data (dzień - miesiąc - rok) 
 

 

Podpis przyjmującego formularz 

 

                                                           
1 Niepotrzebne skreślić 

 Data wypełnienia (dzień – miesiąc – rok) Podpis (pieczęć) składającego / osoby reprezentującej składającego1 

  G2. OŚWIADCZENIE I PODPIS WSPÓŁWŁAŚCICIELA / OSOBY REPREZENTUJĄCEJ 
  WSPÓŁWŁAŚCICIELA1 
     Oświadczam, że podane dane są zgodne z prawdą, co potwierdzam własnoręcznym podpisem 

 
 Imię Nazwisko 

 Imiona rodziców PESEL 

 Adres NIP 

 Data wypełnienia (dzień – miesiąc – rok) Podpis (pieczęć) składającego / osoby reprezentującej składającego1 

 G3. OŚWIADCZENIE I PODPIS WSPÓŁWŁAŚCICIELA / OSOBY REPREZENTUJĄCEJ 
 WSPÓŁWŁAŚCICIELA1 
     Oświadczam, że podane dane są zgodne z prawdą, co potwierdzam własnoręcznym podpisem 
 
 Imię Nazwisko 

 Imiona rodziców PESEL 

 Adres NIP 

 Data wypełnienia (dzień – miesiąc – rok) Podpis (pieczęć) składającego / osoby reprezentującej składającego1 

 G4. OŚWIADCZENIE I PODPIS WSPÓŁWŁAŚCICIELA / OSOBY REPREZENTUJĄCEJ 
 WSPÓŁWŁAŚCICIELA1 
     Oświadczam, że podane dane są zgodne z prawdą, co potwierdzam własnoręcznym podpisem 
 
 Imię Nazwisko 

 Imiona rodziców PESEL 

 Adres NIP 

 Data wypełnienia (dzień – miesiąc – rok) Podpis (pieczęć) składającego / osoby reprezentującej składającego1 
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 Numer Identyfikacji Podatkowej podatnika Nr dokumentu Załącznik Nr 3 do uchwały Rady Gmin  w Sośnie 
Nr V z dnia 28.02.2019 r.  
(Dz. Urz. Woj. Kuj. Pom. Nr ….. poz.  ……) 

          

 Numer PESEL 

           

 ZL-1/A       

DANE O NIERUCHOMOŚCIACH LEŚNYCH 
 Załącznik ZL-1/A przeznaczony jest dla jednej nieruchomości leśnej. W przypadku gdy 
 podatnik posiada na terenie gminy więcej niż jedną nieruchomość należy wypełnić 
 odrębne załączniki. 

 

Nr załącznika 

 A. PRZEZNACZENIE FORMULARZA 

  Niniejszy formularz stanowi załącznik do (zaznaczyć właściwy kwadrat): 

  deklaracji DL-1     informacji IL-1  

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

  Rodzaj podatnika (zaznaczyć właściwy kwadrat): 

   osoba fizyczna   osoba prawna    jednostka organizacyjna, w tym spółka, nieposiadająca osobowości prawnej 

  Nazwa pełna * / Nazwisko i imię ** 

  Nazwa skrócona * 

  Nr PKD *  Nr REGON * 

C. DANE O NIERUCHOMOŚCIACH LEŚNYCH PODLEGAJĄCYCH OPODATKOWANIU LUB 
ZWOLNIENIU 

  C.1. POŁOŻENIE NIERUCHOMOŚCI LEŚNYCH 

  Położenie nieruchomości leśnych (dokładny adres) 
 
 

  C.2. TYTUŁ PRAWNY (zaznaczyć właściwy kwadrat): 

  Rodzaj własności 

  własność   współwłasność  
 

 Rodzaj posiadania samoistnego 

  posiadanie   współposiadanie 

  Rodzaj użytkowania 

  użytkowanie wieczyste  współużytkowanie 

 

 Rodzaj posiadania zależnego (dzierżawy – określić rodzaj) 

  posiadanie   współposiadanie 

 

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

  C.3. IDENTYFIKATORY GEODEZYJNE DZIAŁEK 

  Działki (wymienić jakie i ilość) 

  C.4. KSIĘGA WIECZYSTA 

  Numer księgi wieczystej (zbioru dokumentów) 
 

 Nazwa sądu 
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 Numer Identyfikacji Podatkowej podatnika Nr dokumentu Załącznik Nr 6 do uchwały Rady Gminy w Sośnie 

Nr V z dnia 28.02.2019 r. 

(Dz. Urz. Woj. Kuj. Pom. Nr … poz. … ) 
          

 Numer PESEL 

           

 ZL-1/B       

DANE O ZWOLNIENIACH PODATKOWYCH W PODATKU LEŚNYM 
 

 A. PRZEZNACZENIE FORMULARZA 

  Niniejszy formularz stanowi załącznik do (zaznaczyć właściwy kwadrat): 

  deklaracji DL-1     informacji IL-1  

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

  Rodzaj podatnika (zaznaczyć właściwy kwadrat): 

   osoba fizyczna   osoba prawna    jednostka organizacyjna, w tym spółka, nieposiadająca osobowości prawnej 

  Nazwa pełna * / Nazwisko i imię ** 

  Nazwa skrócona * 

  Nr PKD *  Nr REGON * 

C. DANE DOTYCZĄCE ZWOLNIEŃ PODATKOWYCH WYNIKAJĄCYCH Z USTAWY 
LUB UCHWAŁY RADY GMINY 
 

Tytuł prawny zwolnienia 

Powierzchnia w ha  
z dokładnością do 1m2 

(należy podać z dokładnością do 
czterech miejsc po przecinku) 

  Art. 7. ust. 1 pkt 1 – lasy z drzewostanem w wieku do 40 lat  podać rok nasadzenia 

 ………………………………………….ha 

  Art. 7. ust. 1 pkt 2 – lasy wpisane indywidualnie do rejestru zabytków 

 ………………………………………….ha 

  Art. 7. ust. 1 pkt 3 – użytki ekologiczne 

 ………………………………………….ha 

  Art. 7. ust. 2 pkt 1 – szkoły wyższe, wyższe szkoły zawodowe oraz wyższe szkoły wojskowe 

 ………………………………………….ha 

  Art. 7. ust. 2 pkt 2 – szkoły, placówki, zakłady kształcenia i placówki doskonalenia nauczycieli – publiczne 
 i niepubliczne, oraz organy prowadzące te szkoły, placówki i zakłady odpowiednio z tytułu zarządu, 
 użytkowania lub użytkowania wieczystego nieruchomości szkolnych  ………………………………………….ha 

  Art. 7. ust. 2 pkt 3 – placówki naukowe Polskiej Akademii Nauk 

 ………………………………………….ha 

  Art. 7. ust. 2 pkt 4 – prowadzących zakłady pracy chronionej lub zakłady aktywności zawodowej w zakresie 
 lasów wymienionych w decyzji w sprawi przyznania statusu zakładu pracy chronionej lub zakładu 
 aktywności zawodowej lub zgłoszonych wojewodzie – zajętych na prowadzenie tego zakładu, z wyłączeniem 
 lasów, które znajdują się w posiadaniu zależnym podmiotów niebędących prowadzącymi zakład pracy 
 chronionej lub zakład aktywności zawodowej  ………………………………………….ha 

  Art. 7. ust. 2 pkt 5 – jednostki badawczo-rozwojowe 

 ………………………………………….ha 
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 Numer Identyfikacji Podatkowej składającego deklarację  Załącznik Nr 4 

do Uchwały Rady Gminy w Sośnie 

Nr V z dnia 28.02.2019 r. 

          

DN-1  
 DEKLARACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI 
  Na rok 

 
 

 Podstawa prawna: Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2014 r., poz. 849, ze zm.). 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 
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 17 czerwca 1999 r. w sprawie pobierania opłat za użytkowanie niektórych typów 
infrastruktury przez pojazdy ciężarowe (Dz. Urz. WE L 187 z 20.07.1999, s. 42). 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. 

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 
tworzących wspólnotę mieszkaniową. 

Termin składania: Do 30 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. 

Miejsce składania: Wójt Gminy Sośno – organ podatkowy właściwy ze względu na miejsce położenia przedmiotów opodatkowania. 

A. MIEJSCE SKŁADANIA DEKLARACJI 

   Nazwa i adres siedziby organu podatkowego 
Wójt Gminy Sośno 

woj. Kujawsko-Pomorskie 
ul. Nowa 1 

89-412 Sośno 
 

  B. DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ 
 * - dotyczy składającego deklarację niebędącego osobą fizyczną       

  B.1. DANE IDENTYFIKACYJNE  

  Rodzaj składającego deklarację (zaznaczyć właściwy kwadrat) 

 osoba prawna,  jednostka organizacyjna,  spółka niemająca osobowości prawnej. 
 Rodzaj własności, posiadania (zaznaczyć właściwy kwadrat) 

 właściciel,  współwłaściciel,  posiadacz samoistny,  współposiadacz samoistny,  użytkownik wieczysty 
 Miejsce/a (adres/y) położenia przedmiotów opodatkowania oraz identyfikator/y działek, budynków, lokali  

(Uwaga! Wykazuje się odrębnie dla każdej nieruchomości) 
 Numer/y księgi wieczystej lub zbioru/ów dokumentów oraz nazwa sądu, w którym prowadzona jest księga wieczysta lub zbiór dokumentów 

(Uwaga! Wykazuje się odrębnie dla każdej nieruchomości) 

 Nazwa pełna*  

 Nazwa skrócona*  

 
 Identyfikator REGON*                                                                                                    Nr PKD* 

 

 B.2 ADRES SIEDZIBY / ADRES ZAMIESZKANIA 

 Kraj Województwo Powiat 

 Gmina Ulica Numer domu / Numer lokalu 

 Miejscowość Kod pocztowy Poczta 
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 C. OKOLICZNOŚCI POWODUJĄCE KONIECZNOŚĆ ZŁOŻENIA DEKLARACJI 
 Okoliczności (zaznaczyć właściwy kwadrat) 

 deklaracja na dany rok,  korekta deklaracji rocznej,  wygaśnięcie obowiązku podatkowego, 

 powstanie obowiązku podatkowego w trakcie roku,  zmiana miejsca zamieszkania lub siedziby, 

 inne (podać jakie) ………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 D. DANE DOTYCZĄCE PRZEDMIOTÓW OPODATKOWANIA (z wyjątkiem zwolnionych) 
  

Wyszczególnienie 
Podstawa 

opodatkowania 

Stawka podatku wg 
uchwały Rady 

Miejskiej 
w Więcborku(ogł. w 
Dz. Urz. Woj. Kuj. 

Pom. w zł, gr.) 

Kwota podatku 
w zł, gr. 

(zaokrąglić do pełnych 
dziesiątek groszy) 

 D.1. POWIERZCHNIA GRUNTÓW (UWAGA! Wykazujemy z dokładnością do 1 m2)  

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

…….……...……….. m2 ………………….…… zł ………………….…… zł 

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

….….…................... ha ………………….…… zł ………………….…… zł 

 3. pozostałe grunty, w tym zajęte na prowadzenie odpłatnej statutowej 
działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego 

……….…..………… m2 ………………….…… zł ………………….…… zł 

 4. niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o którym mowa 
w ustawie z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz.U.poz.1777), 
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 

….….…................... ha ………………….…… zł ………………….…… zł 

 D.2. POWIERZCHNIA UŻYTKOWA BUDYNKÓW LUB ICH CZĘŚCI1 

 1. mieszkalnych ogółem: …….……...……….. m2 ………………….…… zł ………………….…… zł 

 w tym: 

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

 
…….……...……….. m2 

 

…….……...……….. m2 

  

 2. związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od 
części budynków mieszk. zajętych na prowadzenie dział. gosp. ogółem 

…….……...……….. m2 ………………….…… zł ………………….…… zł 

 w tym: 

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

 
…….……...……….. m2 

 

…….……...……….. m2 

  

 3. zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu 
kwalifikowanym materiałem siewnym ogółem 

…….……...……….. m2 ………………….…… zł ………………….…… zł 

 w tym: 

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

 
…….……...……….. m2 

 

…….……...……….. m2 

  

 4. związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu 
przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty 
udzielające tych świadczeń ogółem 

…….……...……….. m2 ………………….…… zł ………………….…… zł 

 w tym: 

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

 
…….……...……….. m2 

 

…….……...……….. m2 

  

 5. pozostałych ogółem, w tym zajęte na prowadzenie odpłatnej 
statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje 
pożytku publicznego ogółem 

…….……...……….. m2 ………………….…… zł ………………….…… zł 

 w tym: 

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

 
…….……...……….. m2 

 

…….……...……….. m2 

  

 D.3. BUDOWLE 

 1. budowle (wartość określona na podstawie art.4 ust.1 pkt.3 i ust. 3-7 
ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych) …….……...……….. m2 ………………….…… zł ………………….…… zł 

                                                           
1 Do powierzchni użytkowej budynku lub jego części należy zaliczyć powierzchnię mierzoną po wewnętrznej długości ścian wszystkich kondygnacji 
w wyjątkiem powierzchni klatek schodowych oraz szybów dźwigowych. Za kondygnację uważa się również garaże podziemne, piwnice, sutereny i 
poddasza użytkowe. 
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 D.4. ŁĄCZNA KWOTA PODATKU 

 Kwota podatku 
Suma kwot z kol. D (należy zaokrąglić do pełnych złotych) 

………………….…… zł 

E. INFORMACJA O PRZEDMIOTACH ZWOLNIONYCH 

 (podać powierzchnię bądź wartość budowli przedmiotów zwolnionych oraz przepis prawa – z jakiego tytułu występuje zwolnienie 

Wypełnić i dołączyć załącznik ZN-1/B) 

Pouczenie: 

Art. 56. Kodeks Karny Skarbowy 
§ 1. Podatnik, który składając organowi podatkowemu, innemu uprawnionemu organowi lub płatnikowi deklarację lub oświadczenie, 
podaje nieprawdę lub zataja prawdę albo nie dopełnia obowiązku zawiadomienia o zmianie objętych ni-mi danych, przez co naraża 
podatek na uszczuplenie, podlega karze grzywny do 720 stawek dziennych albo karze pozbawienia wolności, albo obu tym karom 
łącznie.  
§ 2. Jeżeli kwota podatku narażonego na uszczuplenie jest małej wartości, sprawca czynu zabronionego określonego w § 1 podlega 
karze grzywny do 720 stawek dziennych.  
§ 3. Jeżeli kwota podatku narażonego na uszczuplenie nie przekracza ustawowego progu, sprawca czynu zabronionego określonego 
w § 1 podlega karze grzywny za wykroczenie skarbowe.  
§ 4. Karze określonej w § 3 podlega także ten podatnik, który mimo ujawnienia przedmiotu lub podstawy opodatkowania nie składa             
w terminie organowi podatkowemu lub płatnikowi deklaracji lub oświadczenia. 

W przypadku niewpłacenia w obowiązujących terminach i ratach kwoty podatku lub wpłacenia jej w 
niepełnej wysokości, niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego, 
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 czerwca 1966r. o postępowaniu egzekucyjnym w 
administracji (tekst jedn.: Dz. U. z 2005 r. Nr 229, poz. 1954 z późn. zm.). 

F. OŚWIADCZENIE I PODPIS SKŁADAJĄCEGO / OSOBY REPREZENTUJĄCEJ 
SKŁADAJĄCEGO2 

Oświadczam, że podane przeze mnie dane są zgodne z prawdą co potwierdzam własnoręcznym podpisem  Imię Nazwisko 

 Data wypełnienia (dzień - miesiąc - rok) Podpis (pieczęć) składającego / osoby reprezentującej składającego2 

G. ADNOTACJE ORGANU PODATKOWEGO 

 Uwagi organu podatkowego  

 Identyfikator przyjmującego formularz Data i podpis przyjmującego formularz 

 

 

                                                           
2 Niepotrzebne skreślić 
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 Numer Identyfikacji Podatkowej podatnika Nr dokumentu Załącznik Nr 1 do uchwały Rady Gminy w Sośnie  
Nr V z dnia 28.02.2019 r.  
(Dz. Urz. Woj. Kuj. Pom. Nr ….. poz.  ……) 

          

 Numer PESEL 

           

 ZN-1/A       
DANE O NIERUCHOMOŚCIACH 

 Załącznik ZN-1/A przeznaczony jest dla jednej nieruchomości. W przypadku gdy 
 podatnik posiada na terenie gminy więcej niż jedną nieruchomość należy wypełnić 
 odrębne załączniki. 

 

Nr załącznika 

 A. PRZEZNACZENIE FORMULARZA 

  Niniejszy formularz stanowi załącznik do (zaznaczyć właściwy kwadrat): 

  deklaracji DN-1     informacji IN-1  

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

  Rodzaj podatnika (zaznaczyć właściwy kwadrat): 

   osoba fizyczna   osoba prawna    jednostka organizacyjna, w tym spółka, nieposiadająca osobowości prawnej 

  Nazwa pełna * / Nazwisko i imię ** 

  Nazwa skrócona * 

  Nr PKD *  Nr REGON * 

C. DANE O NIERUCHOMOŚCIACH I OBIEKTACH BUDOWLANYCH PODLEGAJĄCYCH 
OPODATKOWANIU LUB ZWOLNIENIU 

  C.1. POŁOŻENIE NIERUCHOMOŚCI  

  Położenie nieruchomości (dokładny adres) 
 
 

  C.2. TYTUŁ PRAWNY (zaznaczyć właściwy kwadrat): 

  Rodzaj własności 

  własność   współwłasność  
 

 Rodzaj posiadania samoistnego 

  posiadanie   współposiadanie 
  Rodzaj użytkowania 

  użytkowanie wieczyste  współużytkowanie 
 

 Rodzaj posiadania zależnego (dzierżawy – określić rodzaj) 

  posiadanie   współposiadanie 
 

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

  C.3. IDENTYFIKATORY GEODEZYJNE DZIAŁEK, BUDYNKÓW, LOKALI1  

  Działki (wymienić numery działek, obręby geodezyjne, jednostki rejestrowe) 

  Budynki (wymienić rodzaje budynków i ilość )  

  Lokale 
 
 

  C.4. KSIĘGA WIECZYSTA 

  Numer księgi wieczystej (zbioru dokumentów) 
 

 Nazwa sądu 

Sąd Rejonowy w Tucholi 
Zamiejscowy wydział Ksiąg Wieczystych 

w Sępólnie Krajeńskim 

 

                                                           
1 Identyfikatory wykazuje się, jeżeli zostały nadane 
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 Numer Identyfikacji Podatkowej podatnika Nr dokumentu Załącznik Nr 4 do uchwały Rady Gminy w Sośnie  
Nr V z dnia 28.02.2019 r.  
(Dz. Urz. Woj. Kuj. Pom. Nr ….. poz.  ……)           

 Numer PESEL 

           

 ZN-1/B       

DANE O ZWOLNIENIACH PODATKOWYCH W PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI 
 

 A. PRZEZNACZENIE FORMULARZA 

  Niniejszy formularz stanowi załącznik do (zaznaczyć właściwy kwadrat): 

  deklaracji DN-1     informacji IN-1  

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

  Rodzaj podatnika (zaznaczyć właściwy kwadrat): 

   osoba fizyczna   osoba prawna    jednostka organizacyjna, w tym spółka, nieposiadająca osobowości prawnej 

  Nazwa pełna * / Nazwisko i imię ** 

  Nazwa skrócona * 

  Nr PKD *  Nr REGON * 

C. DANE DOTYCZĄCE ZWOLNIEŃ PODATKOWYCH WYNIKAJĄCYCH Z USTAWY 
LUB UCHWAŁY RADY GMINY 
 

Tytuł prawny zwolnienia 
Grunty 

powierzchnia 
 w m2 

Budynki lub ich 
części  

powierzchnia 
użytkowa w m2 

Budowle 
wartość w zł 

  Art. 7 ust. 1 pkt 1 – budowle wchodzące w skład infrastruktury kolejowej w rozumieniu  
   przepisów o transporcie kolejowym oraz zajęte pod nie grunty, jeżeli: 
a) Zarządca infrastruktury jest obowiązany do jej udostępniania licencjonowanym 

przewoźnikom kolejowym lub 
b) Są przeznaczone wyłącznie do przewozu osób, wykonywanego przez przewoźnika 

kolejowego, który równocześnie zarządza ta infrastrukturą bez udostępniania jej innym 
przewoźnikom, lub 

c) Tworzą linie kolejowe o szerokości torów większej niż 1435 mm; 
   

    Art.7.ust.1 pkt 1a) – grunty, budynki i budowle pozostałe po likwidacji linii kolejowych lub 
   ich odcinków – do czasu przeniesienia ich własności lub prawa użytkowania wieczystego  
   – nie dłużej jednak niż 3 lata od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, 
   w którym stała się o0stateczna decyzja lub weszło w życie rozporządzenie, wyrażające 
   zgodę na likwidację linii lub ich członków, wydane w trybie przewidzianym w przepisach  
   o transporcie kolejowym – z wyjątkiem zajętych na działalność inną niż działalność,  
   o której mowa w przepisach o transporcie kolejowym 

   

  Art. 7 ust. 1 pkt 2 – budowle infrastruktury portowej, budowle infrastruktury 
 zapewniającej dostęp do portów i przystani morskich oraz zajęte pod nie grunty 

   

   Art. 7 ust. 1 pkt 2a) – grunty, które znajdują się w posiadaniu podmiotu zarządzającego 
   portem lub przystanią morską, pozyskane na potrzeby rozwoju portu lub przystani  
   morskiej, zajęte na działalność określoną w statucie tego podmiotu, położone 
   w granicach portów i przystani morskich – od pierwszego dnia miesiąca następującego 
   po miesiącu, w którym podmiot ten wszedł w ich posiadanie – nie dłużej niż przez 5 lat, 
   z wyjątkiem gruntów zajętych przez podmiot inny niż podmiot zarządzający portem lub 
   przystanią morską; 

   

  Art. 7 ust. 1 pkt 3 – budynki, budowle i zajęte pod nie grunty na obszarze części 
 lotniczych lotnisk użytku publicznego    

  Art. 7 ust. 1 pkt 4 – budynki gospodarcze lub ich części (zaznaczyć właściwy kwadrat): 

   

    służące wyłącznie działalności leśnej i rybackiej, 

    położone na gruntach gospodarstw rolnych, służące wyłącznie działalności rolniczej, 

     zajęte na prowadzenie działów specjalnych produkcji rolnej 

  Art. 7. ust. 1 pkt 5 – grunty, budynki lub ich części zajęte wyłącznie na potrzeby  
   prowadzenia przez stowarzyszenia statutowej działalności wśród dzieci i młodzieży  
   w zakresie oświaty, wychowania, nauki i techniki, kultury fizycznej i sportu, z wyjątkiem 
   wykorzystywanych do prowadzenia działalności gospodarczej, oraz grunty zajęte trwale 
   na obozowiska i bazy wypoczynkowe dzieci i młodzieży; 
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Tytuł prawny zwolnienia 
Grunty 

powierzchnia 
 w m2 

Budynki lub ich 
części  

powierzchnia 
użytkowa w m2 

Budowle 
wartość w zł 

  Art. 7 ust. 1 pkt 7 – grunty i budynki we władaniu muzeów rejestrowanych    

  Art. 7 ust. 1 pkt 8 – znajdujące się w parkach narodowych lub rezerwatach przyrody  
   i służące bezpośrednio i wyłącznie w osiąganiu celów z zakresu ochrony przyrody: 
a) grunty położone na obszarach objętych ochroną ścisłą, czynną lub krajobrazową,  
b) budynki i budowle trwale związane z gruntem;    

    Art. 7 ust. 1 pkt 8a – będące własnością Skarbu Państwa: 
a) grunty pod wodami powierzchniowymi płynącymi jezior, 
b) grunty zajęte pod sztuczne zbiorniki wodne, z wyjątkiem gruntów przekazanych  

w posiadanie innym podmiotom niż wymienione w art. 217 ustawy z dnia 18 lipca 2001 
r. – Prawo wodne (Dz.U. z 2015 r. poz. 469);    

  Art. 7 ust. 1 pkt 9 – budowle wałów ochronnych, grunty pod wałami ochronnymi 
 i położone w międzywałach, z wyjątkiem zajętych na prowadzenie działalności 
 gospodarczej przez inne podmioty niż spółki wodne, ich związki oraz związki wałowe;    

    Art. 7 ust. 1 pkt 10 –  grunty stanowiące  
• Nieużytki, 

• użytki ekologiczne, 

• grunty zadrzewione  i zakrzewione,  
                                    z wyjątkiem zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej 

   

  Art. 7 ust. 1 pkt 11 – grunty stanowiące działki przyzagrodowe członków rolniczych 
 spółdzielni produkcyjnych, którzy spełniają jeden z warunków: 
    a) osiągnęli wiek emerytalny, 
    b) są inwalidami zaliczonymi do I albo II grupy, 
     c) są niepełnosprawnymi o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, 
    d) są osobami całkowicie niezdolnymi do pracy w gospodarstwie rolnym albo       
        niezdolnymi do samodzielnej egzystencji    

  Art. 7 ust. 1 pkt  12 – budynki położone na terenie rodzinnego ogrodu działkowego:  
   grunty, altany działkowe i obiekty gospodarcze o powierzchni zabudowy do 35 m2 oraz  
   budynki stanowiące infrastrukturę ogrodową, w rozumieniu ustawy z dnia 13 grudnia 
   2013 r. o rodzinnych ogrodach działkowych (Dz.U. z 2014 r. poz.40), z wyjątkiem zajętych  
   na prowadzenie działalności gospodarczej; 

   

  Art. 7 ust. 1 pkt 13 – budynki i budowle zajęte przez grupę producentów rolnych wpisaną  
   do rejestru tych grup, wykorzystywane wyłącznie na prowadzenie działalności w zakresie  
   sprzedaży produktów lub grup produktów wytworzonych w gospodarstwach członków  
   grupy lub w zakresie określonym w art.4 ust.2 ustawy z dnia 15 września 2000 r.  
   o grupach producentów rolnych i ich związkach oraz o zmianie innych ustaw (Dz.U.Nr 88,  
   poz. 983, z póź. zm.) zgodnie z jej aktem założycielskim; 

   

  Art. 7 ust. 1 pkt 14 – nieruchomości lub ich części zajęte na prowadzenie nieodpłatnej 
 statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego 

   

    Art. 7 ust. 1 pkt 15 – grunty i budynki lub ich części stanowiące własność gminy, 
   z wyjątkiem zajętych na działalność gospodarczą lub będących w posiadaniu innych niż  
   gmina jednostek sektora finansów publicznych oraz pozostałych podmiotów. 

   

  Art. 7 ust. 2 pkt 1 – uczelnie,  zwolnienie nie dotyczy przedmiotów opodatkowania zajętych 
    na działalność gospodarczą ; 

   

  Art. 7 ust. 2 pkt 2 – publiczne i niepubliczne jednostki organizacyjne objęte systemem 
   oświaty oraz prowadzące je organy, w zakresie nieruchomości zajętych na działalność  
   oświatową ; 

   

  Art. 7 ust. 2 pkt 3 – instytuty naukowe i pomocnicze jednostki naukowe Polskiej Akademii  
   Nauk, w odniesieniu do nieruchomości lub ich części, które są niezbędne do realizacji 
   zadań, o których mowa w art. 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii  
   Nauk (Dz.U.Nr 96, poz. 619, z 2011 r. Nr 84, poz. 455 oraz z 2013 r. poz. 675); zwolnienie nie 
   dotyczy przedmiotów opodatkowania zajętych na działalność gospodarczą;    

  Art. 7 ust. 2 pkt 4 – prowadzących zakłady pracy chronionej spełniające 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 niepełnosprawnych (Dz.U. z 2011 r. Nr  
   127, poz. 721, z póź. zm. ), lub zakłady aktywności zawodowej w zakresie przedmiotów 
   opodatkowania zgłoszonych wojewodzie, jeżeli zgłoszenie zostało potwierdzone decyzją  
   w sprawie przyznania statusu zakładu pracy chronionej lub zakładu aktywności  
   zawodowej albo zaświadczeniem – zajętych na prowadzenie tego zakładu, z wyjątkiem 
   przedmiotów opodatkowania znajdujących się w posiadaniu zależnym podmiotów 
   niebędących prowadzącymi zakłady pracy chronionej spełniające 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 niepełnosprawnych lub zakłady 
   aktywności zawodowej ;    

  Art. 7 ust. 2 pkt 5 – instytuty badawcze, z wyjątkiem przedmiotów opodatkowania zajętych  
   na działalność gospodarczą 

   

  Art. 7 ust. 2  pkt 5a – przedsiębiorców o statusie centrum badawczo-rozwojowego  
   uzyskanym na zasadach określonych w przepisach o niektórych formach wspierania 
   działalności innowacyjnej, w odniesieniu do przedmiotów opodatkowania zajętych na cele  
   prowadzonych badań i prac rozwojowych ;    

INNE ZWOLNIENIA I ULGI 
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………… 
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 Numer Identyfikacji Podatkowej składającego deklarację  Załącznik Nr 5 

do Uchwały Rady Gminy w Sośnie Nr V dnia 28.02.2019 r.           

DR-1  
 DEKLARACJA NA PODATEK ROLNY 
  Na rok 

 
 

 Podstawa prawna: Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. , poz. 1381 z późn. zm.) 

Składający: Formularz przeznaczony 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 współwłaścicielami lub współposiadaczami z osobami prawnymi, bądź z innymi jednostkami 

organizacyjnymi nieposiadającymi osobowości prawnej lub ze spółkami nieposiadającymi 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.  

Miejsce składania: Wójt  Gminy Sośno – organ podatkowy właściwy ze względu na miejsce położenia gruntów. 

A. MIEJSCE SKŁADANIA DEKLARACJI 

   Nazwa i adres siedziby organu podatkowego 
Wójt Gminy Sośno 

woj. Kujawsko-Pomorskie 
ul. Nowa 1 

89-412 Sośno 
 

 B. DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ 
 * - dotyczy składającego deklarację niebędącego osobą fizyczną 

 B.1. DANE IDENTYFIKACYJNE  

  Rodzaj składającego deklarację (zaznaczyć właściwy kwadrat) 

 osoba prawna,  jednostka organizacyjna,  spółka niemająca osobowości prawnej. 
 Rodzaj własności, posiadania (zaznaczyć właściwy kwadrat) 

 właściciel,  współwłaściciel (nieprowadzący gospodarstwa w całości),  współwłaściciel (prowadzący gospodarstwo w całości),  

 posiadacz samoistny,  współposiadacz samoistny,  użytkownik wieczysty,  współużytkownik wieczysty, 
 Miejsce/a (adres/y) położenia przedmiotów opodatkowania oraz identyfikator/y działek, budynków, lokali  

(Uwaga! Wykazuje się odrębnie dla każdej nieruchomości) 

 Numer/y księgi wieczystej lub zbioru/ów dokumentów oraz nazwa sądu, w którym prowadzona jest księga wieczysta lub zbiór dokumentów 

(Uwaga! Wykazuje się odrębnie dla każdej nieruchomości) 

 Nazwa pełna*  

 Nazwa skrócona*  

 

 Identyfikator REGON*                                                                                                    Nr PKD* 

 

 B.2 ADRES SIEDZIBY / ADRES ZAMIESZKANIA 

 Kraj Województwo Powiat 

 Gmina Ulica Numer domu / Numer lokalu 

 Miejscowość Kod pocztowy Poczta 

 C. OKOLICZNOŚCI POWODUJĄCE KONIECZNOŚĆ ZŁOŻENIA DEKLARACJI 
 Okoliczności (zaznaczyć właściwy kwadrat) 

 deklaracja roczna,  korekta deklaracji rocznej. 
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 D. DANE DOTYCZĄCE PRZEDMIOTÓW OPODATKOWANIA 

 

Klasy użytków wynikające 
z ewidencji gruntów 

i budynków 

Powierzchnia gruntu w hektarach fizycznych 

Liczba hektarów 
przeliczeniowych 

Stawka z 1 ha 
(przeliczenioweg
o lub fizycznego) 

w zł, gr. 

Wymiar podatku 
rolnego w zł, gr. Ogółem 

Niepodlegające 
przeliczeniu 

na ha 
przeliczeniowe 

Podlegające 
przeliczeniu 
na hektary 

przeliczeniowe 

 Grunty orne 
      

 I 
      

 II 
      

 IIIa 
      

 IIIb 
      

 IVa 
      

 IVb 
      

 V 
      

 VI 
      

 VIz 
      

 Sady 
      

 I 
      

 II 
      

 IIIa 
      

 IIIb 
      

 IVa 
      

 IVb 
      

 V 
      

 VI 
      

 VIz 
      

 Użytki zielone 
(łąki, pastwiska) 

      

 I 
      

 II 
      

 III 
      

 IV 
      

 V 
      

 VI 
      

 VIz 
      

 Grunty rolne zabudowane       

 I 
      

 II 
      

 IIIa 
      

 III 
      

 IIIb 
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 IVa 
      

 IV 
      

 IVb 
      

 V 
      

 VI 
      

 VIz 
      

 Grunty pod stawami 
      

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

      

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

      

 c) grunty pod stawami 
niezarybionymi 

      

 Rowy 
      

 Grunty zadrzewione 
i zakrzaczone położone na UR 

      

 I 
      

 II 
      

 IIIa 
      

 III 
      

 IIIb 
      

 IVa 
      

 IV 
      

 V 
      

 VI 
      

 VIz 
      

 Razem       

E. INFORMACJA O PRZEDMIOTACH ZWOLNIONYCH 

 (podać rodzaj, klasę i powierzchnię gruntów zwolnionych oraz przepis prawa – z jakiego tytułu występuje zwolnienie 

Wypełnić i dołączyć załącznik ZR-1/B) 

F. ULGI W PODATKU ROLNYM OD GRUNTÓW 

 1. z tytułu nabycia lub objęcia w zagospodarowanie gruntów  

 2. inwestycyjne  

 3. górskie  

 4. inne  

 Razem  

G. ŁĄCZNA KWOTA PODATKU 

 Kwota podatku  
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Pouczenie: 

Art. 56. Kodeks Karny Skarbowy 
§ 1. Podatnik, który składając organowi podatkowemu, innemu uprawnionemu organowi lub płatnikowi deklarację lub oświadczenie, 
podaje nieprawdę lub zataja prawdę albo nie dopełnia obowiązku zawiadomienia o zmianie objętych ni-mi danych, przez co naraża 
podatek na uszczuplenie, podlega karze grzywny do 720 stawek dziennych albo karze pozbawienia wolności, albo obu tym karom 
łącznie.  
§ 2. Jeżeli kwota podatku narażonego na uszczuplenie jest małej wartości, sprawca czynu zabronionego określonego w § 1 podlega 
karze grzywny do 720 stawek dziennych.  
§ 3. Jeżeli kwota podatku narażonego na uszczuplenie nie przekracza ustawowego progu, sprawca czynu zabronionego określonego 
w § 1 podlega karze grzywny za wykroczenie skarbowe.  
§ 4. Karze określonej w § 3 podlega także ten podatnik, który mimo ujawnienia przedmiotu lub podstawy opodatkowania nie składa w 

terminie organowi podatkowemu lub płatnikowi deklaracji lub oświadczenia. 

 

W przypadku niewpłacenia w obowiązujących terminach i ratach kwoty podatku lub wpłacenia jej 

w niepełnej wysokości, niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego, 

zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 czerwca 1966r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji 

(tekst jedn.: Dz. U. z 2005 r. Nr 229, poz. 1954 z późn. zm.). 

F. OŚWIADCZENIE I PODPIS SKŁADAJĄCEGO / OSOBY REPREZENTUJĄCEJ 
SKŁADAJĄCEGO1 

Oświadczam, że podane przeze mnie dane są zgodne z prawdą co potwierdzam własnoręcznym podpisem 
 Imię Nazwisko 

 Data wypełnienia (dzień - miesiąc - rok) Podpis (pieczęć) składającego / osoby reprezentującej składającego1 

G. ADNOTACJE ORGANU PODATKOWEGO 

 Uwagi organu podatkowego  

 Identyfikator przyjmującego formularz Data i podpis przyjmującego formularz 

 

 

                                                           
1 Niepotrzebne skreślić 
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 Numer Identyfikacji Podatkowej podatnika Nr dokumentu Załącznik Nr 5 do uchwały Rady Gminy w Sośnie  
Nr V z dnia 28.02.2019 r.  
(Dz. Urz. Woj. Kuj. Pom. Nr ….. poz.  ……) 

          

 Numer PESEL 

           

 ZR-1/A       

DANE O NIERUCHOMOŚCIACH ROLNYCH 
 Załącznik ZN-1/A przeznaczony jest dla jednej nieruchomości rolnej. W przypadku gdy 
 podatnik posiada na terenie gminy więcej niż jedną nieruchomość należy wypełnić 
 odrębne załączniki. 

 

Nr załącznika 

 A. PRZEZNACZENIE FORMULARZA 

  Niniejszy formularz stanowi załącznik do (zaznaczyć właściwy kwadrat): 

  deklaracji DR-1     informacji IR-1  

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

  Rodzaj podatnika (zaznaczyć właściwy kwadrat): 

   osoba fizyczna   osoba prawna    jednostka organizacyjna, w tym spółka, nieposiadająca osobowości prawnej 

  Nazwa pełna * / Nazwisko i imię ** 

  Nazwa skrócona * 

  Nr PKD *  Nr REGON * 

C. DANE O NIERUCHOMOŚCIACH ROLNYCH PODLEGAJĄCYCH OPODATKOWANIU 
LUB ZWOLNIENIU 

 
  C.1. POŁOŻENIE NIERUCHOMOŚCI ROLNYCH 

  Położenie nieruchomości rolnych (dokładny adres) 
 
 

  C.2. TYTUŁ PRAWNY (zaznaczyć właściwy kwadrat): 

  Rodzaj własności 

  własność   współwłasność  
 

 Rodzaj posiadania samoistnego 

  posiadanie   współposiadanie 

  Rodzaj użytkowania 

  użytkowanie wieczyste  współużytkowanie 

 

 Rodzaj posiadania zależnego (dzierżawy – określić rodzaj) 

  posiadanie   współposiadanie 

 

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

  C.3. IDENTYFIKATORY GEODEZYJNE DZIAŁEK  

  Działki (podać numer działki, obręb, jednostkę rejestrową) 

  C.4. KSIĘGA WIECZYSTA 

  Numer księgi wieczystej (zbioru dokumentów) 
 

 Nazwa sądu 

Sąd Rejonowy w Tucholi 
Zamiejscowy wydział Ksiąg Wieczystych 

w Sępólnie Krajeńskim 
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 Numer Identyfikacji Podatkowej podatnika Nr dokumentu Załącznik Nr 2 do uchwały Rady Gminy w Sośnie 
Nr V. z dnia 28.02.2019 r.  
(Dz. Urz. Woj. Kuj. Pom. Nr ….. poz.  ……) 

          

 Numer PESEL 

           

 ZR-1/B       

DANE O ZWOLNIENIACH PODATKOWYCH W PODATKU ROLNYM 
 

 A. PRZEZNACZENIE FORMULARZA 

  Niniejszy formularz stanowi załącznik do (zaznaczyć właściwy kwadrat): 

  deklaracji DR-1     informacji IR-1  

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

  Rodzaj podatnika (zaznaczyć właściwy kwadrat): 

   osoba fizyczna   osoba prawna    jednostka organizacyjna, w tym spółka, nieposiadająca osobowości prawnej 

  Nazwa pełna * / Nazwisko i imię ** 

  Nazwa skrócona * 

  Nr PKD *  Nr REGON * 

C. DANE DOTYCZĄCE ZWOLNIEŃ PODATKOWYCH WYNIKAJĄCYCH Z USTAWY 
LUB UCHWAŁY RADY GMINY 
 

Tytuł prawny zwolnienia 

Powierzchnia w ha 
fizycznych 

z dokładnością do 1m2 

(należy podać z dokładnością do 
czterech miejsc po przecinku) 

  Art. 12 ust. 1 pkt 1 – użytki rolne klasy V 

 ………………………………………….ha 

  Art. 12 ust. 1 pkt 1 – użytki rolne klasy VI 

 ………………………………………….ha 

  Art. 12 ust. 1 pkt 1 – użytki rolne klasy VIz 

 ………………………………………….ha 

  Art. 12 ust. 1 pkt 1 – grunty zadrzewione i zakrzewione ustanowione na użytkach rolnych 

 ………………………………………….ha 

  Art. 12 ust. 1 pkt 2 – grunty położone w pasie drogi granicznej   

 ………………………………………….ha 

  Art. 12 ust. 1 pkt 3 – grunty orne, łąki i pastwiska objęte melioracją – w roku, w którym uprawy zostały 
 zniszczone wskutek robót drenarskich 

 ………………………………………….ha 

  Art. 12 ust. 1 pkt 4 – grunty przeznaczone na utworzenie nowego gospodarstwa rolnego lub powiększenia 
 istniejącego do powierzchni nieprzekraczającej 100 ha 

 ………………………………………….ha 

  W przypadku korzystania z ulgi, po upływie okresu zwolnienia (zaznaczyć 
właściwy kwadrat): 

 Ulga 

  75%      50%  

 
 

  Art. 12 ust. 1 pkt 5 – grunty gospodarstw rolnych powstałe z zagospodarowania nieużytków 

 ………………………………………….ha 

  W przypadku korzystania z ulgi, po upływie okresu zwolnienia (zaznaczyć 
właściwy kwadrat): 

 Ulga 

  75%      50%  

 
 

  Art. 12 ust. 1 pkt 6 – grunty gospodarstw rolnych otrzymane w drodze wymiany lub scalenia 

 ………………………………………….ha 

  W przypadku korzystania z ulgi, po upływie okresu zwolnienia (zaznaczyć 
właściwy kwadrat): 

 Ulga 

  75%      50%  

 
 

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

 ………………………………………….ha 

  Art. 12 ust. 1 pkt 8 – użytki ekologiczne 

 ………………………………………….ha 
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  Art. 12 ust. 1 pkt 9 – grunty zajęte przez zbiorniki wody służące do zaopatrywania ludności w wodę 

 ………………………………………….ha 

  Art. 12 ust. 1 pkt 10 – grunty pod wałami przeciwpowodziowymi i grunty położone w międzywałach 

 ………………………………………….ha 

  Art. 12 ust. 1 pkt 11 – grunty wpisane do rejestru zabytków 

 ………………………………………….ha 

  Art. 12 ust. 1 pkt 12 – grunty stanowiące działki przyzagrodowe członków rolniczych spółdzielni 
 produkcyjnych  

 ………………………………………….ha 

  Art. 12 ust. 2 pkt 1 – szkoły wyższe, wyższe szkoły zawodowe oraz wyższe szkoły wojskowe  

 ………………………………………….ha 

  Art. 12 ust. 2 pkt 2 – szkoły, placówki, zakłady kształcenia i placówki doskonalenia nauczycieli – publiczne 
 i niepubliczne oraz organy prowadzące te szkoły, placówki i zakłady z tytułu zarządu, użytkowania lub 
 użytkowania wieczystego gruntów  ………………………………………….ha 

  Art. 12 ust. 2 pkt 3 – placówki naukowe Polskiej Akademii Nauk 

 ………………………………………….ha 

  Art. 12 ust. 2 pkt 4 – prowadzący zakłady pracy chronionej lub zakłady aktywności zawodowej w zakresie 
 gruntów zgłoszonych wojewodzie, jeżeli zgłoszenie zostało potwierdzone decyzją w sprawie przyznania 
 statusu zakładu pracy chronionej lub zakładu aktywności zawodowej albo zaświadczeniem – zajętych na 
 prowadzenie tego zakładu, z wyjątkiem gruntów znajdujących się w posiadaniu zależnym podmiotów 
 niebędących prowadzącymi zakłady pracy chronionej lub zakłady aktywności zawodowej  ………………………………………….ha 

  Art. 12 ust. 2 pkt 6 – Polski Związek Działkowców z tytułu użytkowania i użytkowania wieczystego gruntów 
 pracowniczych ogródków działkowych 

 ………………………………………….ha 

  D. DANE DOTYCZĄCE ULG PODATKOWYCH WYNIKAJĄCYCH Z USTAWY LUB 
       UCHWAŁY RADY GMINY 

 
 Tytuł prawny zwolnienia zaznaczyć właściwy kwadrat: 

  Art. 13. ust. 1 – ulga inwestycyjna      tak      nie  

 

  Art. 13a ust. 1 i 2 – ulga dla żołnierzy odbywających zasadniczą służbę wojskową lub długotrwałe 
 przeszkolenie wojskowe, osób spełniających zasadniczo obowiązek służby wojskowej w formie 
 skoszarowanej i prowadzących te gospodarstwa bezpośrednio przed powołaniem do służby oraz członków 
 rodzin tych osób 

 Ulga 

      60%      40%  

 

  Art. 13b ust. 1 – ulga dla gruntów położonych na terenach podgórskich i górskich  Ulga 

      60%      30%  

 
  Art. 13b ust. 1 – ulga z tytułu wystąpienia klęski żywiołowej      tak      nie  
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 Numer Identyfikacji Podatkowej składającego deklarację  Załącznik Nr 6 

do Uchwały Rady Gminy w Sośnie 

Nr V z dnia 28.02.2019 r. 

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

          

DL-1  
 DEKLARACJA NA PODATEK LEŚNY 
  Na rok 

 
 

 Podstawa prawna: Ustawa z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r., poz. 465, ze zm.). 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 Parlamentu 
Europejskiego i Rady z dnia 17 czerwca 1999 r. w sprawie pobierania opłat za użytkowanie niektórych typów infrastruktury 
przez pojazdy ciężarowe (Dz. Urz. WE L 187 z 20.07.1999, s. 42). 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. 

Składający: Formularz przeznaczony dla osób prawnych, jednostek organizacyjnych oraz spółek niemających 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 z innymi jednostkami organizacyjnymi 
nieposiadającymi osobowości prawnej lub ze spółkami nieposiadającymi 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. 

Miejsce składania: Wójt Gminy Sośno – organ podatkowy właściwy ze względu na miejsce położenia przedmiotów opodatkowania. 

A. MIEJSCE SKŁADANIA DEKLARACJI 

   Nazwa i adres siedziby organu podatkowego 
Wójt Gminy Sośno 

woj. Kujawsko-Pomorskie 
ul. Nowa 1 

89-412 Sośno 
 

  B. DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ 
 * - dotyczy składającego deklarację niebędącego osobą fizyczną       

B.1. DANE IDENTYFIKACYJNE  

  Rodzaj składającego deklarację (zaznaczyć właściwy kwadrat) 

 osoba prawna,  jednostka organizacyjna,  spółka niemająca osobowości prawnej. 
 Rodzaj własności, posiadania (zaznaczyć właściwy kwadrat) 

 właściciel,  współwłaściciel,  posiadacz samoistny,  współposiadacz samoistny,  użytkownik wieczysty 
 Miejsce/a (adres/y) położenia przedmiotów opodatkowania oraz identyfikator/y działek, budynków, lokali  

(Uwaga! Wykazuje się odrębnie dla każdej nieruchomości) 

 Numer/y księgi wieczystej lub zbioru/ów dokumentów oraz nazwa sądu, w którym prowadzona jest księga wieczysta lub zbiór dokumentów 

(Uwaga! Wykazuje się odrębnie dla każdej nieruchomości) 

 Nazwa pełna *  

 Nazwa skrócona*  

 

 Identyfikator REGON*                                                                                                    Nr PKD* 

 

 B.2 ADRES SIEDZIBY / ADRES ZAMIESZKANIA 

 Kraj Województwo Powiat 

 Gmina Ulica Numer domu / Numer lokalu 

 Miejscowość Kod pocztowy Poczta 
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 C. OKOLICZNOŚCI POWODUJĄCE KONIECZNOŚĆ ZŁOŻENIA DEKLARACJI 
 Okoliczności (zaznaczyć właściwy kwadrat) 

 deklaracja na dany rok,  korekta deklaracji rocznej,  wygaśnięcie obowiązku podatkowego, 

 powstanie obowiązku podatkowego w trakcie roku,  zmiana miejsca zamieszkania lub siedziby, 

 inne (podać jakie) ………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

D. DANE DOTYCZĄCE PRZEDMIOTÓW OPODATKOWANIA 

 

Wyszczególnienie 

Podstawa opodatkowania 

(w ha do 4 miejsc 
po przecinku) 

Stawka podatku 
 

……………………… 
(w zł, gr.) 

Kwota podatku 

w zł, gr. 

(zaokrąglić do pełnych 
dziesiątek gr.) 

 1. grunty leśne wpisane do rejestru ewidencji gruntów jako 

lasy (Ls) 
………………................... ha ……………........................... ……………........................... 

 2. grunty leśne wpisane do rejestru ewidencji gruntów jako 

lasy ochronne  

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

 3. grunty leśne wpisane do rejestru ewidencji gruntów jako 
rezerwaty przyrody (stawka podatku obniżona o 50%) 

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

 4. grunty leśne wpisane do rejestru ewidencji gruntów jako 

Parki Narodowe (stawka podatku obniżona o 50%) 

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

 D.1. ŁĄCZNA KWOTA PODATKU 

 Kwota podatku 

Suma kwot z kol. D (należy zaokrąglić do pełnych złotych) 
……………........................... 

E. INFORMACJA O PRZEDMIOTACH ZWOLNIONYCH 

 (podać numer działki i powierzchnię przedmiotów zwolnionych, oraz przepis prawa – z jakiego tytułu występuje zwolnienie. 
Wypełnić i dołączyć załącznik ZL-1/B) 

Pouczenie Art. 56. Kodeks Karny Skarbowy 
§ 1. Podatnik, który składając organowi podatkowemu, innemu uprawnionemu organowi lub płatnikowi deklarację lub oświadczenie, 
podaje nieprawdę lub zataja prawdę albo nie dopełnia obowiązku zawiadomienia o zmianie objętych ni-mi danych, przez co naraża 
podatek na uszczuplenie, podlega karze grzywny do 720 stawek dziennych albo karze pozbawienia wolności, albo obu tym karom 
łącznie.  
§ 2. Jeżeli kwota podatku narażonego na uszczuplenie jest małej wartości, sprawca czynu zabronionego określonego w § 1 podlega 
karze grzywny do 720 stawek dziennych.  
§ 3. Jeżeli kwota podatku narażonego na uszczuplenie nie przekracza ustawowego progu, sprawca czynu zabronionego określonego 
w § 1 podlega karze grzywny za wykroczenie skarbowe.  
§ 4. Karze określonej w § 3 podlega także ten podatnik, który mimo ujawnienia przedmiotu lub podstawy opodatkowania nie składa w 

terminie organowi podatkowemu lub płatnikowi deklaracji lub oświadczenia. 

W przypadku niewpłacenia w obowiązujących terminach i ratach kwoty podatku z poz. 51 lub wpłacenia jej w niepełnej wysokości, 

niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 czerwca 1966r 

o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (tekst jedn.: Dz. U. z 2005 r. Nr 229, poz. 1954 z poźn. zm.). 

 

W przypadku niewpłacenia w obowiązujących terminach i ratach kwoty podatku lub wpłacenia jej 

w niepełnej wysokości, niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego,   
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F. OŚWIADCZENIE I PODPIS SKŁADAJĄCEGO / OSOBY REPREZENTUJĄCEJ 
SKŁADAJĄCEGO1 

Oświadczam, że podane przeze mnie dane są zgodne z prawdą co potwierdzam własnoręcznym podpisem 
 Imię Nazwisko 

 Data wypełnienia (dzień - miesiąc - rok) Podpis (pieczęć) składającego / osoby reprezentującej składającego1 

G. ADNOTACJE ORGANU PODATKOWEGO 

 Uwagi organu podatkowego  

 Identyfikator przyjmującego formularz Data i podpis przyjmującego formularz 

 

 

                                                           
1 Niepotrzebne skreślić 
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 Numer Identyfikacji Podatkowej podatnika Nr dokumentu Załącznik Nr 6 do uchwały Rady Gmin  w Sośnie 
Nr V z dnia 28.02.2019 r.  
(Dz. Urz. Woj. Kuj. Pom. Nr ….. poz.  ……) 

          

 Numer PESEL 

           

 ZL-1/A       

DANE O NIERUCHOMOŚCIACH LEŚNYCH 
 Załącznik ZL-1/A przeznaczony jest dla jednej nieruchomości leśnej. W przypadku gdy 
 podatnik posiada na terenie gminy więcej niż jedną nieruchomość należy wypełnić 
 odrębne załączniki. 

 

Nr załącznika 

 A. PRZEZNACZENIE FORMULARZA 

  Niniejszy formularz stanowi załącznik do (zaznaczyć właściwy kwadrat): 

  deklaracji DL-1     informacji IL-1  

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

  Rodzaj podatnika (zaznaczyć właściwy kwadrat): 

   osoba fizyczna   osoba prawna    jednostka organizacyjna, w tym spółka, nieposiadająca osobowości prawnej 

  Nazwa pełna * / Nazwisko i imię ** 

  Nazwa skrócona * 

  Nr PKD *  Nr REGON * 

C. DANE O NIERUCHOMOŚCIACH LEŚNYCH PODLEGAJĄCYCH OPODATKOWANIU LUB 
ZWOLNIENIU 

  C.1. POŁOŻENIE NIERUCHOMOŚCI LEŚNYCH 

  Położenie nieruchomości leśnych (dokładny adres) 
 
 

  C.2. TYTUŁ PRAWNY (zaznaczyć właściwy kwadrat): 

  Rodzaj własności 

  własność   współwłasność  
 

 Rodzaj posiadania samoistnego 

  posiadanie   współposiadanie 

  Rodzaj użytkowania 

  użytkowanie wieczyste  współużytkowanie 

 

 Rodzaj posiadania zależnego (dzierżawy – określić rodzaj) 

  posiadanie   współposiadanie 

 

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

  C.3. IDENTYFIKATORY GEODEZYJNE DZIAŁEK 

  Działki (wymienić jakie i ilość) 

  C.4. KSIĘGA WIECZYSTA 

  Numer księgi wieczystej (zbioru dokumentów) 
 

 Nazwa sądu 
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 Numer Identyfikacji Podatkowej podatnika Nr dokumentu Załącznik Nr 6 do uchwały Rady Gminy w Sośnie 

Nr V z dnia 28.02.2019 r. 

(Dz. Urz. Woj. Kuj. Pom. Nr … poz. … ) 
          

 Numer PESEL 

           

 ZL-1/B       

DANE O ZWOLNIENIACH PODATKOWYCH W PODATKU LEŚNYM 
 

 A. PRZEZNACZENIE FORMULARZA 

  Niniejszy formularz stanowi załącznik do (zaznaczyć właściwy kwadrat): 

  deklaracji DL-1     informacji IL-1  

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

  Rodzaj podatnika (zaznaczyć właściwy kwadrat): 

   osoba fizyczna   osoba prawna    jednostka organizacyjna, w tym spółka, nieposiadająca osobowości prawnej 

  Nazwa pełna * / Nazwisko i imię ** 

  Nazwa skrócona * 

  Nr PKD *  Nr REGON * 

C. DANE DOTYCZĄCE ZWOLNIEŃ PODATKOWYCH WYNIKAJĄCYCH Z USTAWY 
LUB UCHWAŁY RADY GMINY 
 

Tytuł prawny zwolnienia 

Powierzchnia w ha  
z dokładnością do 1m2 

(należy podać z dokładnością do 
czterech miejsc po przecinku) 

  Art. 7. ust. 1 pkt 1 – lasy z drzewostanem w wieku do 40 lat  podać rok nasadzenia 

 ………………………………………….ha 

  Art. 7. ust. 1 pkt 2 – lasy wpisane indywidualnie do rejestru zabytków 

 ………………………………………….ha 

  Art. 7. ust. 1 pkt 3 – użytki ekologiczne 

 ………………………………………….ha 

  Art. 7. ust. 2 pkt 1 – szkoły wyższe, wyższe szkoły zawodowe oraz wyższe szkoły wojskowe 

 ………………………………………….ha 

  Art. 7. ust. 2 pkt 2 – szkoły, placówki, zakłady kształcenia i placówki doskonalenia nauczycieli – publiczne 
 i niepubliczne, oraz organy prowadzące te szkoły, placówki i zakłady odpowiednio z tytułu zarządu, 
 użytkowania lub użytkowania wieczystego nieruchomości szkolnych  ………………………………………….ha 

  Art. 7. ust. 2 pkt 3 – placówki naukowe Polskiej Akademii Nauk 

 ………………………………………….ha 

  Art. 7. ust. 2 pkt 4 – prowadzących zakłady pracy chronionej lub zakłady aktywności zawodowej w zakresie 
 lasów wymienionych w decyzji w sprawi przyznania statusu zakładu pracy chronionej lub zakładu 
 aktywności zawodowej lub zgłoszonych wojewodzie – zajętych na prowadzenie tego zakładu, z wyłączeniem 
 lasów, które znajdują się w posiadaniu zależnym podmiotów niebędących prowadzącymi zakład pracy 
 chronionej lub zakład aktywności zawodowej  ………………………………………….ha 

  Art. 7. ust. 2 pkt 5 – jednostki badawczo-rozwojowe 

 ………………………………………….ha 

 

 

 



Uzasadnienie

Wzory formularzy zmienione są ze względu na aktualizację podstawy prawnej i klas gruntów. Dodano
pozycję ,,Współwłaściciele” do formularza głównego dla osób fizycznych co umożliwia eliminację
dublowania tych samych formularzy w przypadku współwłaścicieli.
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