1.Numer Identyfikacji Podatkowej składaj cego deklaracj

Zał cznik Nr 2
do Uchwały Rady Gminy Cisek
Nr XXXVII/169/2005 z dnia 5 grudnia 2005 roku

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

DPR

DEKLARACJA NA PODATEK ROLNY

…………………………………
( adnotacja organu podatkowego)

2. Rok

na

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

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Tekst jedn. Dz.U. z 1993 r. Nr 94, poz. 431 ze zm.)
Składaj cy:
Formularz przeznaczony dla osób prawnych, jednostek organizacyjnych oraz spółek nie maj cych osobowo ci prawnej b d cych wła cicielami
gruntów lub współwła cicielami gruntów, posiadaczami samoistnymi gruntów lub współposiadaczami samoistnymi gruntów, u ytkownikami
wieczystymi gruntów lub współu ytkownikami gruntów, posiadaczami gruntów lub współposiadaczami gruntów stanowi cych własno Skarbu
Pa stwa lub jednostki samorz du terytorialnego oraz dla osób fizycznych b d cych współwła cicielami lub współposiadaczami z osobami
prawnymi, b d z innymi jednostkami organizacyjnymi nieposiadaj cymi osobowo ci prawnej w tym ze spółkami nieposiadaj cymi osobowo ci
prawnej.
Termin składania: Do 15 stycznia ka dego roku podatkowego; a je eli obowi zek podatkowy powstał po tym dniu - w terminie 14 dni od zaistnienia okoliczno ci
maj cych wpływ na powstanie, b d wyga ni cie obowi zku podatkowego lub zaistnienia zdarze maj cych wpływ na wysoko podatku.
Organ podatkowy: Wójt Gminy Cisek – wła ciwy ze wzgl du na miejsce poło enia gruntów.

A. MIEJSCE SKŁADANIA DEKLARACJI
3. Urz d Gminy Cisek
ul. Planetorza 52,
47-253 Cisek

B. DANE SKŁADAJ CEGO DEKLARACJ (niepotrzebne skre li )
* - dotyczy składaj cego deklaracj nieb d cego osob fizyczn

** - dotyczy składaj cego deklaracj b d cego osob fizyczn

B.1 DANE IDENTYFIKACYJNE

4. Rodzaj składaj cego deklaracj (zaznaczy wła ciw kratk )
1. Osoba fizyczna
2. Osoba prawna
4. Spółka nie maj ca osobowo ci prawnej

3. Jednostka organizacyjna

5. Rodzaj własno ci, posiadania (zaznaczy wła ciw kratk )
1. Wła ciciel
2. Współwła ciciel
3. Posiadacz samoistny
6. Współu ytkownik wieczysty
7. Posiadacz
8. Współposiadacz

4. Współposiadacz samoistny

5. U ytkownik wieczysty

6. Nazwisko lub nazwa oraz adres współwła ciciela, współposiadacza lub współu ytkownika gruntu (wypełnia w przypadku wyst powania
współwłasno ci gruntu)

7. Miejsce/a (adres/y) poło enia przedmiotów opodatkowania oraz numer/y działek
8. Numer/y ksi gi wieczystej lub zbioru/ów dokumentów
9. Nazwa pełna* / Nazwisko, pierwsze imi , data urodzenia**
10. Nazwa skrócona* / imi ojca, imi matki**
11. Identyfikator REGON* / Numer PESEL**

B.2 ADRES SIEDZIBY* / ADRES ZAMIESZKANIA**
12. Kraj

13. Województwo

14. Powiat

15. Gmina

16. Ulica

17. Numer domu / Numer lokalu

18. Miejscowo

19. Kod pocztowy

20. Poczta

C. OKOLICZNO CI POWODUJ CE KONIECZNO
21. Okoliczno ci (zaznaczy wła ciw kratk )
1. Deklaracja roczna

ZŁO ENIA DEKLARACJI

2. Korekta deklaracji rocznej

D. DANE DOTYCZ CE PRZEDMIOTÓW OPODATKOWANIA ( wł cznie ze zwolnionymi)
Klasy
u ytków
wynikaj ce
z ewidencji
gruntów i
budynków

Liczba hektarów przeliczeniowych gruntów
(z dokładno ci do 4 miejsc po przecinku)

Powierzchnia w hektarach fizycznych ( z dokładno ci do 4 miejsc po przecinku )

Grunty orne

Grunty rolne
zabudowane

Sady

U ytki
zielone

1

2

3

4

Rowy
drogi

i

Grunty
zadrzewione i
zakrzewione
na u ytkach
rolnych

Grunty pod
stawami
nie
zarybionymi

6

7

5

Razem

(1+2+3+4+5+6+7)

Przeliczniki klasy
u ytków
rolnych

Razem
(8 x9)
=
(11+12)

Zwolnionych
( na podstawie
art.12 ust.1 pkt.1
i 2, 8-12 ustawy
o podatku
rolnym)

Podlegaj cych
opodatkowaniu

9

10

11

12

8

I
II
Grunty orne

IIIa
IIIb
IVa
IVb
V

x

VI

x

VIz

x

I
U ytki zielone

II
III
IV
V

x

VI

x

VIz

x

zarybionymi łososiem,
troci , głowacic , pali i
pstr giem

x

x

X

x

x

x

x

x

zarybionymi innymi
gatunkami ryb

x

x

X

x

x

x

x

x

Razem

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

E. INFORMACJA O PRZEDMIOTACH ZWOLNIONYCH

(poda rodzaj, klas i powierzchni gruntów zwolnionych oraz przepis prawa - z jakiego tytułu wyst puje zwolnienie, z wył czeniem wykazanych
w cz ci D)

L.p.

Rodzaj gruntu

Klasa

Powierzchnia w hektarach
fizycznych

Podstawa prawna zwolnienia

G. Ł CZNA KWOTA PODATKU ROLNEGO
Razem hektary
przeliczeniowe gruntów,
o których mowa w art.4
ust.1 pkt.1 ustawy o
podatku rolnym (liczba z
poz.33 )

34.

Razem hektary gruntów,
o których mowa w art.4
ust.1 pkt.2 ustawy o
podatku rolnym

38.*)

Stawka z hektara
przeliczeniowego w zł.

35.

39.*)

Kwota podatku w zł.
(poz. 34 x poz. 35)

36.

Stawka stanowi ca
równowarto pieni n
5q yta
Kwota podatku w zł.
( poz. 38 x poz. 39 ) .

(nale y zaokr gli do pełnych
złotych)
*) dotyczy gruntów nie stanowi cych gospodarstw rolnych

40.*)

(nale y zaokr gli do pełnych
złotych)

H. O WIADCZENIE I PODPIS SKŁADAJ CEGO / OSOBY REPREZENTUJ CEJ
SKŁADAJ CEGO
O wiadczam, e podane przeze mnie dane s zgodne z prawd .
41. Imi
43. Data wypełnienia (dzie – miesi c - rok)

42. Nazwisko
44. Podpis (piecz ) składaj cego / osoby reprezentuj cej składaj cego oraz numer
telefonu osoby odpowiedzialnej za wypełnienie deklaracji.

I. POUCZENIE: niniejsza deklaracja stanowi, zgodnie z art.3a §1 ustawy z 17.06.1966r. o post powaniu
egzekucyjnym, podstaw wystawienia tytułu wykonawczego.

J. ADNOTACJE ORGANU PODATKOWEGO
45. Uwagi organu podatkowego

46. Identyfikator przyjmuj cego formularz

47.Data i podpis przyjmuj cego formularz

