POLA JASNE WYPEŁNIA PODATNIK. WYPEŁNIAĆ NA MASZYNIE, KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE, DUŻYMI DRUKOWANYMI LITERAMI, CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM.

---------------------------------------------------------------------------Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XII/100/2015
Rady Gminy Czarna Dąbrówka
z dnia 30 listopada 2015 r.

Identyfikator podatkowy NIP/numer PESEL podatnika
Niepotrzebne skreślić

DR-1
Numer Karty podatnika:

DEKLARACJA NA PODATEK ROLNY
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz.U. z 2013 r. poz.1381 z późn. zm.).
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 innymi jednostkami
organizacyjnymi nieposiadającymi osobowości prawnej lub ze spółkami nieposiadającymi osobowości prawnej.
Termin składania: Do dnia 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: Organ podatkowy właściwy ze względu na miejsce położenia gruntów.

A. MIEJSCE SKŁADANIA INFORMACJI

WÓJT GMINY CZARNA DĄBRÓWKA UL. GDAŃSKA 5 , 77-116 CZARNA DABRÓWKA
B. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA INFORMACJI
1. Okoliczności powodujące obowiązek złożenia deklaracji : (zaznaczyć właściwy kwadrat)

1. Deklaracja roczna
 2.korekta deklaracji rocznej od miesiąca ………………… rok ………………..

C. PODMIOT ZOBOWIĄZANY DO ZŁOŻENIA INFORMACJI
2. Tytuł prawny, rodzaj władania (zaznaczyć właściwy kwadrat):
 1. właściciel
 3. użytkownik wieczysty

 2. współwłaściciel

4. współużytkownik wieczysty

 5. posiadacz zależny

 7. posiadacz samoistny
(dzierżawca, najemca)
 6. Posiadacz lasów Skarbu Państwa lub jednostki samorządu

terytorialnego

D. DANE IDENTYFIKACYJNE PODATNIKA
1

3. Nazwa pełna według KRS/ Nazwisko,
pierwsze imię , drugie imię

4. Nazwa skrócona / imię ojca, matki
Lub pieczęć

5. Identyfikator REGON

6. PKD / EKD

7. Kraj

8. Województwo

10.Gmina

11. Ulica

13. Miejscowość

14. Kod pocztowy

9. Powiat

12. Numer domu/lokalu

15. Poczta
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E. DANE DOTYCZĄCE PRZEDMIOTÓW OPODATKOWANIA ( włącznie ze zwolnionymi )

16. Miejsce położenia (adres) gruntów , numery geodezyjne działek i numery Ksiąg Wieczystych

Prze Klasy użytków rolnych
licz wynikające z ewidencji
nik gruntów

Powierzchnia gruntu w hektarach
fizycznych
( podajemy z dokładnością do 1 m2 )
Ogółem

Grunty
podlegające
przeliczeniu
na ha
przeliczeniow
e art.4 ust. 1
pkt 1 w/w
ustawy

Pozostałe
grunty
sklasyfikowan
e rolniczo
niepodlegając
e przeliczeniu
na ha
przeliczeniow
e art. 4 ust. 1
pkt 2 w/w
ustawy

Podstawa
opodatkowania w
ha fizycznych lub
przeliczeniowych

Stawka z 1 Wymiar
ha (
podatku rolnego
przeliczenio w zł, gr
wego lub
fizycznego
w zł, gr )

GRUNTY ORNE
I
II
III a
III b
IV a
IV b
V
VI
VI z
SADY
I
II
III a
III b
IV a
IV b
V
VI
VI z

DR-1

(1)

2/4

UŻYTKI ZIELONE
(łąki pastwiska )
I
II
III
IV
V
VI
VI z
GRUNTY pod stawami : grunty rolne zabudowane, grunty którym nie można ustalić przelicznika powierzchni
użytków rolnych, grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych oraz grunty pod rowami:
a)

zarybione łososiem,
trocią , głowacicą,
palią i pstrągiem
grunty rolne
zabudowane
grunty, którym nie
można ustalić
przelicznika
powierzchni
użytków rolnych

b) zarybione innymi
gatunkami ryb niż w
poz. a)
grunty pod stawami
niezarybionymi
grunty zadrzewione
i zakrzewione na
użytkach rolnych
grunty pod rowami
17.

RAZEM
F. ULGI I INNE ZWOLNIENIA
Tytuł zwolnienia gruntu oraz przepis prawa
L.p.

Pow. w ha fizycznych lub
przeliczeniowych

Kwota
odliczenia

1.
zł
2.
zł
3.
zł
4.

zł
RAZEM

18.

zł
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G. PODATEK ROLNY PO ODLICZENIU ULG I ZWOLNIEŃ
Kwota podatku do zapłaty
( zaokrąglona do pełnych złotych : końcówki mniejsze niż 50 groszy pomija się, równe lub większe

19.

podwyższa się do pełnych złotych )

zł

H. OŚWIADCZENIE I PODPIS SKŁADAJĄCEGO /OSOBY REPREZENTUJACEJ
SKŁADAJĄCEGO
(* Należy dołączyć pełnomocnictwo lub inny dokument z którego wynika umocowanie do podpisywania deklaracji)
20. Imię i nazwisko sporządzającego

22. Data wypełnienia

I.

21. Nr telefonu sporządzającego

23. Podpis ( pieczęć) składającego/ osoby uprawnionej/upoważnionej do złożenia
deklaracji

ADNOTACJE ORGANU PODATKOWEGO

24. Uwagi organu podatkowego

25. Data wpływu

26. Podpis przyjmującego formularz

Pouczenie : 1. Obliczony w deklaracji podatek rolny należy wpłacić bez wezwania na rachunek bankowy
Gminy Czarna Dąbrówka ( BS Łeba O/Czarna Dąbrówka 98 9324 1018 0020 0019 2000 0010 ) w ratach
proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego, w terminach do : 15 marca, 15 maja,
15 września i 15 listopada roku podatkowego.
2. W przypadku gdy kwota podatku nie przekracza 100 zł podatek jest płatny jednorazowo w terminie
płatności pierwszej raty.
3. W przypadku niewpłacenia w obowiązujących terminach i ratach kwoty podatku do zapłaty lub
wpłacenia jej w niepełnej wysokości, niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu
wykonawczego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 czerwca 1966 roku o postepowaniu egzekucyjnym
w administracji
( tekst jednolity Dz. U. z 2014 roku, poz. 1619 z późn. zmianami ).
4. Numer
PESEL wpisują podatnicy będący osobami fizycznymi objętymi rejestrem PESEL
nieprowadzący działalności gospodarczej lub niebędący zarejestrowanymi podatnikami podatku od
towarów i usług . Identyfikator podatkowy NIP wpisują pozostali podatnicy.
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