
ZARZĄDZENIE NR S.0050.0240.2019
BURMISTRZA  RADLINA 

z dnia 30 grudnia 2019r.

w sprawie weryfikacji informacji i deklaracji dotyczących podatku od nieruchomości
stosowanej dla budynków mieszkalnych lub ich części w zabudowie innej niż wielorodzinna, a

w których zastosowano wyłącznie ekologiczne źródło ciepła

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r.
poz. 506 z późn. zm.), oraz w wykonaniu uchwały nr S.0007.087.2019 Rady Miejskiej w Radlinie z
dnia 26 listopada 2019 r. w sprawie wysokości stawki podatku od nieruchomości stosowanej dla
budynków  mieszkalnych  lub  ich  części  w  zabudowie  innej  niż  wielorodzinna,  a  w  których
zastosowano wyłącznie ekologiczne źródła ciepła  (Dz. Urz. Woj. Śl. poz. 8332). 

BURMISTRZ RADLINA
zarządza, co następuje:

§ 1. 
Określa się sposób i zasady weryfikacji informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych 
lub deklaracji na podatek od nieruchomości.

§ 2. 

1. Weryfikacji  informacji  lub  deklaracji,  o  których  mowa  w  § 1,  dokonuje  komisja
weryfikacyjna w składzie:

1) Przewodniczący -  Iwona Szabłowska
2) Członek – Beata Strójwąs
3) Członek – Lidia Holzenbach
4) Członek – Dominika Szmuk-Zwierżdżyńska 

2. Komisja może pracować w zespołach 2 osobowych. W takim przypadku skład zespołu ustala
przewodniczący. 

§ 3. 

Członkowie  komisji/zespołu  mogą  dokonywać  oględzin  zainstalowanego  źródła  ciepła  celem
potwierdzenia zainstalowania i używania tego źródła. O terminie kontroli podatnik poinformowany
będzie telefonicznie lub pisemnie.

§ 4. 

Podatnik chcąc skorzystać z prawa do zastosowania stawki dla budynków mieszkalnych  lub ich
części  w zabudowie  innej  niż  wielorodzinna,  w których  dla  celów  grzewczych  zainstalowano
wyłącznie ekologiczne źródła ciepła, a na których zainstalowanie nie udzielono dotacji ze środków
publicznych, zobowiązany jest do złożenia: 

1) informacji lub deklaracji dotyczących podatku od nieruchomości określonych w § 1,

2) oświadczenia, którego wzór stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.



§ 5. 

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta Radlin.

§ 6. 

Zarządzenie ogłasza się poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Radlin oraz 
publikację w Biuletynie Informacji Publicznej.

§ 7. 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020r. 



                                                                          Załącznik do Zarządzenia nr S.0050.0240.2019
         Burmistrza Radlina z dnia 30 grudnia 2019r. 

..........................................
Imię i nazwisko podatnika

..........................................                                                                Burmistrz Radlina
Adres zamieszkania

...........................................
PESEL lub NIP

Oświadczam, że:

1) w  budynku  mieszkalnym  położonym  w  Radlinie  przy  ul..............................................................
(działka  nr....................  KW  ...................................................)  będącym:  własnością/
współwłasnością*..................................................................................,  od  dnia...............................r.
stosowane jest wyłącznie ekologiczne źródło ciepła: pompa ciepła, podłączenie budynku do sieci
ciepłowniczej, źródło ogrzewania wykorzystujące energię elektryczną, gaz, olej opałowy, biomasę,
stałe  paliwa  kopalne  w  jednopaleniskowych  wysokosprawnych  kotłach  niskoemisyjnych
z automatycznym sposobem zasilania paliwem spełniających wymagania klasy 5 zgodnie z normą
PN-EN  303-5:2012  lub  ekoprojektu  (ecodesign)*.  Do  wymienionych  powyżej  źródeł  ciepła
dopuszcza się posiadanie dodatkowo kominka, który  nie może służyć jako podstawowe źródło
ciepła.

2) powierzchnia użytkowa budynku mieszkalnego określonego w § 2 ust. 2 uchwały nr 
S.0007.087.2019  Rady Miejskiej w Radlinie z dnia 26 listopada 2019 r.  wynosi ....................   m2

3) powierzchnia użytkowa zajęta w budynku mieszkalnym na prowadzenie działalności gospodarczej
wynosi .............. .m2.

4) spełniam warunki uprawniające do zastosowania stawki dla budynków mieszkalnych lub ich części
w zabudowie innej niż wielorodzinna, w których dla celów grzewczych zainstalowano  wyłącznie
ekologiczne  źródła  ciepła, a  na  których  zainstalowanie  nie udzielono dotacji  ze  środków
publicznych. 

                        .............................................
                                 (data, podpis podatnika)

*niepotrzebne skreślić

Uwagi komisji
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................

...........................................       
                                                                                      
...........................................                                                                                      ..........................................  
podpisy członków komisji/zespołu  podpis przewodniczącego




