
Składający:

A. CEL ZŁO ŻENIA DEKLARACJI (zaznaczy ć właściwy kwadrat):

B. DANE PODATNIKA

Powiat

Nr domu 

Poczta

���� 5. użytkownik wieczysty  � � � � 6. współużytkownik wieczysty  � � � � 7. posiadacz zależny   �  �  �  � 8. współposiadacz zależny

B.1. ADRES PODATNIKA     adres siedziby*/ adres zamieszkania **

Nazwa pełna*/ Nazwisko i imię **

Rodzaj własności, posiadania (zaznaczyć właściwy kwadrat)

���� 1. właściciel     �  �  �  � 2. współwłaściciel    � � � � 3. posiadacz samoistny      ���� 4. współposiadacz samoistny

Kraj

Pieczęć nagłówkowa podatnika

DEKLARACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMO ŚCI

Numer Identyfikacji Podatkowej

NA ROK 2019

Przed wypełnieniem zapoznać się z objaśnieniami

Ustawa z dnia 12.01.1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz.U. z 2018 r. poz. 1445 z późn. zm.).
Podstawa prawna:

Do 31 stycznia na dany rok podatkowy lub w terminie 14 dni od zaistnienia okoliczności mających wpływ na powstanie  bądź 
wygaśnięcie obowiązku podatkowego.                                                                                                         

Termin składania:

���� deklaracja roczna od dnia............................... ���� korekta deklaracji rocznej od dnia..........................................

Miejsce składania: Prezydent Miasta Rybnika,    ul. Bolesława Chrobrego 2,  44-200 Rybnik

Formularz przeznaczony jest dla osób prawnych, jednostek organizacyjnych oraz spółek niemających osobowości  prawnej, jednostek 
organizacyjnych Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, a także jednostek organizacyjnych  Państwowego Gospodarstwa Leśnego 
Lasy Państwowe będących właścicielami nieruchomości lub obiektów  budowlanych, posiadaczami samoistnymi nieruchomości lub 
obiektów budowlanych, użytkownikami wieczystymi  gruntów, posiadaczami nieruchomości lub ich części albo obiektów 
budowlanych lub ich części stanowiących własność  Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego oraz dla osób 
fizycznych będących współwłaścicielami lub współposiadaczami z osobami prawnymi, jednostkami organizacyjnymi 
nieposiadającymi osobowości prawnej lub spółkami nieposiadającymi osobowości prawnej, z wyjątkiem osób fizycznych tworzących 
wspólnotę mieszkaniową.

Korekta deklaracji: Powinna zawierać wszystkie składniki podatku (nie tylko zmieniane), w rozbiciu na miesiące. 

Gmina

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

Symbol PKDnumer PESEL**Identyfikator REGON

Ulica

Województwo

Miejscowość Kod pocztowy



kwota podatku/                             
podstawa zwolnienia

kwota podatku/                             
podstawa zwolnienia

kwota podatku/                             
podstawa zwolnienia

kwota podatku/                             
podstawa zwolnienia

kwota podatku/                             
podstawa zwolnienia

kwota podatku/                             
podstawa zwolnienia

kwota podatku/                             
podstawa zwolnienia

kwota podatku/                             
podstawa zwolnienia

podstawa opodatkowania                           

(powierzchnia w m2)

nr działki (nr KW) ulica

C.2. GRUNTY SKLASYFIKOWANE W EWIDENCJI GRUNTÓW I BU DYNKÓW JAKO TERENY 
REKREACYJNO-WYPOCZYNKOWE (OZNACZONE SYMBOLEM "Bz") I NIE ZWI ĄZANE Z PROWADZENIEM 
DZIAŁALNO ŚCI GOSPODARCZEJ

ulica

ulicanr działki (nr KW)

C. DANE DOTYCZĄCE PRZEDMIOTÓW OPODATKOWANIA (w tym równie ż zwolnionych)                                                  
Jeżeli deklaracja obejmuje różne lokalizacje, należy do niej dołączyć, dla każdej pozycji, specyfikację z wyszczególnieniem jak w deklaracji                         
(dzielnica, nr działki/nr księgi wieczystej, ulica, powierzchnia/wartość).                                                                                                                                                                                             

C.1. GRUNTY ZWIĄZANE Z PROWADZENIEM DZIAŁALNO ŚCI GOSPODARCZEJ, BEZ WZGL ĘDU NA SPOSÓB                                                                                                                                                         
ZAKWALIFIKOWANIA W EWIDENCJI GRUNTÓW I BUDYNKÓW         

stawka podatku                                                                                                                                                                                                                   

0,93 zł

C.3. GRUNTY POZOSTAŁE, W TYM ZAJ ĘTE NA PROWADZENIE ODPŁATNEJ STATUTOWEJ DZIAŁALNO ŚCI 
POŻYTKU PUBLICZNEGO PRZEZ ORGANIZACJE PO ŻYTKU PUBLICZNEGO

podstawa opodatkowania                           

(powierzchnia w m2)

nr działki (nr KW)

C.6. BUDYNKI LUB ICH CZ ĘŚCI ZWI ĄZANE Z PROWADZENIEM DZIAŁALNO ŚCI GOSPODARCZEJ ORAZ 
BUDYNKI MIESZKALNE LUB ICH CZ ĘŚCI ZAJ ĘTE NA PROWADZENIE DZIAŁALNO ŚCI GOSPODARCZEJ

C.5. BUDYNKI MIESZKALNE LUB ICH CZ ĘŚCI 
stawka podatku                                                                                                                                                                                                                   

0,77 zł
podstawa opodatkowania (powierzchnia użytkowa w m2)

stawka podatku                                                                                                                                                                                                                   

6,07 zł

stawka podatku                                                                                                                                                                                                                   

4,78 zł

C.7. BUDYNKI GOSPODARCZE LUB ICH CZ ĘŚCI

stawka podatku                                                                                                                                                                                                                   

23,45 zł
podstawa opodatkowania (powierzchnia użytkowa w m2) ulica

ulica

C.8. BUDYNKI LUB ICH CZ ĘŚCI ZWI ĄZANE Z UDZIELANIEM ŚWIADCZE Ń ZDROWOTNYCH W ROZUMIENIU 
PRZEPISÓW O DZIAŁALNO ŚCI LECZNICZEJ, ZAJ ĘTE PRZEZ PODMIOTY UDZIELAJ ĄCE TYCH ŚWIADCZE Ń

podstawa opodatkowania (powierzchnia użytkowa w m2) ulica

podstawa opodatkowania (powierzchnia użytkowa w m2) ulica

C.4. GRUNTY POD WODAMI POWIERZCHNIOWYMI STOJ ĄCYMI LUB WODAMI POWIERZCHNIOWYMI 
PŁYNĄCYMI JEZIOR I ZBIORNIKÓW SZTUCZNYCH

stawka podatku                                                                                                                                                                                                                   

4,71 zł
podstawa opodatkowania                           

(powierzchnia w ha)

stawka podatku                                                                                                                                                                                                                   

0,32 zł

stawka podatku                                                                                                                                                                                                                   

0,47 zł
podstawa opodatkowania                           

(powierzchnia w m2)

nr działki (nr KW) ulica



kwota podatku/                             
podstawa zwolnienia

kwota podatku/                             
podstawa zwolnienia

kwota podatku/                             
podstawa zwolnienia

kwota podatku/                             
podstawa zwolnienia

C.9. BUDYNKI POZOSTAŁE LUB ICH CZ ĘŚCI, W TYM ZAJ ĘTE NA PROWADZENIE ODPŁATNEJ STATUTOWEJ 
DZIAŁALNO ŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO PRZEZ ORGANIZACJE PO ŻYTKU PUBLICZNEGO 

stawka podatku                                                                                                                                                                                                                   

7,90 zł
podstawa opodatkowania (powierzchnia użytkowa w m2)

data wypełnienia deklaracji

Niniejsza deklaracja może stanowić podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego zgodnie z przepisami ustawy
z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1314 z późn. zm.)

D. ADNOTACJE ORGANU PODATKOWEGO

podpis/ podpisy oraz pieczęć podatnika / osoby/osób reprezentujących podatnika

Imię i nazwisko osoby wypełniającej deklarację telefon (dane nieobowiązkowe)

1. Data i podpis pracownika dokonującego przypisu/odpisu deklaracji:

RAZEM PODATEK (po zaokrągleniu do pełnych złotych)

ulica

ulica

C.10. BUDOWLE SŁUŻĄCE DO ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW W ROZUMIENIU USTAWY                          
Z DNIA 7 CZERWCA 2001 R. O ZBIOROWYM ZAOPATRZENIU W  WODĘ I ZBIOROWYM ODPROWADZANIU 
ŚCIEKÓW

stawka podatku                                                                                                                                                                                                                   

1%

podstawa opodatkowania (wartość budowli w złotych 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)

podstawa opodatkowania (wartość budowli w złotych 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)

ulica
C.11. POZOSTAŁE BUDOWLE

stawka podatku                                                                                                                                                                                                                   

2%

2. Uwagi pracownika weryfikującego deklarację oraz data i podpis:

C.12. INNE PRZEDMIOTY OPODATKOWANIA
ulica stawka podatku                                                                                                                                                                                                                   


