Załącznik nr 1
do uchwały Rady Gminy Krzyżanowice
Nr 0007.XXXV.64.2017 z dnia 30 listopada 2017 r.
POLA JASNE WYPEŁNIA PODATNIK. WYPEŁNIAĆ NA MASZYNIE, KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE, DUŻYMI, DRUKOWANYMI LITERAMI, CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM

Identyfikator podatkowy NIP / numer PESEL (niepotrzebne skreślić)

DR – 1

Nr dokumentu

DEKLARACJA NA PODATEK ROLNY
Rok

na
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 1892)
Składający:
Formularz przeznaczony dla osób prawnych, jednostek organizacyjnych w tym spółek nieposiadających 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 jednostkami organizacyjnymi w tym spółkami nieposiadającymi osobowości
prawnej.
Termin składania: Do 15 stycznia każdego roku podatkowego lub 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: Organ podatkowy właściwy ze względu na miejsce położenia gruntów.

A. MIEJSCE SKŁADANIA DEKLARACJI
Urząd Gminy Krzyżanowice

Adres : 47-450 Krzyżanowice ul. Główna 5 , woj. śląskie

B. OKOLICZNOŚCI POWODUJĄCE OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI (zaznaczyć właściwą kratkę)

□ 1. deklaracja roczna składana w terminie do 15 stycznia roku podatkowego
□ 2. deklaracja składana w trakcie roku podatkowego - data zaistnienia zmiany od (miesiąc-rok) …………………………………
□ 3. korekta deklaracji od (miesiąc-rok) …………………………………
W przypadkach, o których mowa w pkt 2 i 3 dołączyć informację opisową o okolicznościach powodujących złożenie deklaracji (nieobowiązkowo)

C.1. DANE PODATNIKA (zaznaczyć właściwą kratkę)
* - dotyczy składającego deklarację niebędącego osobą fizyczną

** - dotyczy składającego deklarację będącego osobą fizyczną

stka organizacyjna, w tym spółka nieposiadająca osobowości prawnej
Nazwa pełna *
Nazwisko, imię**

Nazwa skrócona*
Imię ojca, imię matki, data urodzenia
(wypełnić w przypadku braku PESEL)**
Identyfikator REGON*
Numer PESEL**

C.2. ADRES SIEDZIBY* / ADRES ZAMIESZKANIA**
Kraj

Województwo

Gmina

Ulica

Miejscowość

Kod pocztowy

Powiat
Nr domu

Nr lokalu

Poczta

D. INFORMACJA O POSIADANYCH GRUNTACH ROLNYCH.
Tytuł prawny

Miejsce położenia gruntów

Numery działek

Nr KW/zbioru dokumentów
(dane nieobowiązkowe)

E. INFORMACJA O PRZEDMIOTACH ZWOLNIONYCH składana w formie załącznika ZR-1 (zaznaczyć właściwy kwadrat):

□ tak

□ nie

F. ULGI W PODATKU ROLNYM
Data i nr decyzji
Rodzaj ulgi
Kwota ulgi do odliczenia w roku podatkowym

zł

zł
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G. DANE DOTYCZĄCE PRZEDMIOTÓW OPODATKOWANIA (bez gruntów zwolnionych)
G.1. POWIERZCHNIA UŻYTKÓW ROLNYCH - wynikająca z ewidencji gruntów i budynków (za wyjątkiem gruntów zajętych
na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza)
*Należy podać z dokładnością do czterech miejsc po przecinku.
Klasy
i rodzaje
użytków

Ogółem
ha fizycznych*

Przeli
czniki

Liczba hektarów
przeliczeniowych*

Klasy
i rodzaje
użytków

Ogółem
ha fizycznych*

G1.2. Grunty rolne zabudowane (grunty orne) oznaczone B-R

G.1.1. Grunty orne (R), sady (S-R),

I

1,95

I

1

II

1,80

II

1

IIIa

1,65

IIIa

1

IIIb

1,35

IIIb

1

IVa

1,10

IVa

1

IVb

0,80

IVb

1

G.1.4. Grunty rolne zabudowane (łąki, pastwiska) ozn. B-Ł, B-Ps

G.1.3. Łąki (Ł) i pastwiska (Ps), sady (S-Ł, S-Ps))

I

1,75

I

1

II

1,45

II

1

III

1,25

III

1

IV

0,75

IV

1

G.1.5. Grunty pod stawami zarybionymi (Wsr) :
łososiem,
trocią, palią,
głowacicą
i
pstrągiem
innymi
gatunkami ryb

Liczba hektarów
przeliczeniowych*

Przeliczniki

G.1.6. Grunty pod stawami niezarybionymi (Wsr)
Niezależnie

0,20

od klasy gruntu

1

G.1.7. Rowy (W)
Niezależnie od

0,20

0,20

klasy gruntu

G.1.8. Użytki rolne niesklasyfikowane (wpisać rodzaj gruntu)
2) grunty ...

1

G.2. ŁĄCZNA POWIERZCHNIA UŻYTKÓW ROLNYCH DO OPODATKOWANIA
Ha fizycznych**

Ha przeliczeniowych**

Stawka zł,gr**

a) wchodzących
w skład
ączna
powierzchnia
użytków rolnych do opodatkowania
gospodarstwa rolnego

Należny podatek zł,gr**

zł/ha przel.

b) nie stanowiących
gospodarstwa rolnego

zł/ha fiz

**) wypełnić właściwe rubryki:

H. ŁĄCZNA KWOTA PODATKU DO ZAPŁATY
po odliczeniu ulg z wiersza F
(należy zaokrąglić do pełnych złotych)

zł

podatek należy wpłacać bez wezwania w czterech ratach: I - do 15 marca, II – do 15 maja, III – do 15 września, IV – do 15 listopada

I. PODPIS SKŁADAJĄCEGO / OSOBY REPREZENTUJĄCEJ SKŁADAJĄCEGO
Imię

Nazwisko

Data wypełnienia (dzień - miesiąc - rok)

Podpis (pieczęć) składającego / osoby reprezentującej składającego deklarację

Kontakt - nr telefonu, adres e-mail, fax (dane nieobowiązkowe)

J. ADNOTACJE ORGANU PODATKOWEGO

Pouczenie
Niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r.
o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1201 z późn. zm.).

