Załącznik nr 1
do Uchwały Rady Miasta Gdyni
Nr XXXVI / 882 / 05
z dnia 23 listopada 2005 r.

Pieczęć nagłówkowa

Numer konta, nazwa banku

DR – 1

Numer Identyfikacji Podatkowej

DEKLARACJA NA PODATEK ROLNY
na rok

201___

dotyczy okresu od ______/ _______/ _______ do _____/ ______/ ______
Formularz przeznaczony jest dla osób prawnych, jednostek organizacyjnych oraz spółek nie mających osobowości prawnej będących właścicielami gruntu, posiadaczami
samoistnymi gruntu, 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 nie posiadającymi osobowości prawnej lub ze
spółkami nie posiadającymi osobowości prawnej.
Podstawa prawna: Podstawa prawna: Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (tekst jedn. Dz.U. z 2006 r. nr 136, poz. 969 ze zm.)
Termin składania: do 15 stycznia każdego roku podatkowego, a jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tym dniu w terminie 14 dni od zaistnienia okoliczności mających wpływ na
powstanie, wygaśnięcie lub zmianę obowiązku podatkowego.
Miejsce składania: Organ podatkowy gminy właściwy ze względu na miejsce położenia przedmiotów opodatkowania

* dotyczy składającego nie będącego osobą fizyczną
** dotyczy składającego będącego osobą fizyczną

A. MIEJSCE SKŁADANIA DEKLARACJI
•

B.

Urząd Miasta Gdyni
tel. 668-82-64 (wymiar podatku)
Al. Marszałka Piłsudskiego 52 / 54
668-82-65 (księgowość podatkowa)
81-382 Gdynia
fax. 620-04-48, e-mail: wydz.dochodow@gdynia.pl
• Numer konta bankowego 36144010260000000000334995 Nordea Bank Polska
RODZAJ DEKLARACJI (zaznaczyć właściwy kwadrat)
podstawowa

korekta

C. STATUS SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ (zaznaczyć właściwy kwadrat)
właściciel

współwłaściciel

osoba fizyczna

osoba prawna

spółka nie mająca osobowości prawnej

jednostka organizacyjna nie mająca osobowości prawnej
korzystający ze zwolnienia

nie korzystający ze zwolnienia

D. DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ
D.1 DANE IDENTYFIKACYJNE
Pełna nazwa* / Nazwisko, pierwsze imię**
Identyfikator REGON* / Numer PESEL**

D.2 ADRES SIEDZIBY* / ADRES ZAMIESZKANIA**
kraj

województwo

powiat

gmina

ulica

numer domu/numer lokalu

miejscowość

kod pocztowy

tel./fax./ e-mail

E. DANE O GRUNCIE
miejsce położenia

data nabycia

księga wieczysta

dane o właścicielu gruntu (podać w przypadku umowy dzierżawy)

data zmiany

F. DANE DOTYCZĄCE PRZEDMIOTÓW I PODSTAW OPODATKOWANIA
POWIERZCHNIA GRUNTÓW
Klasy użytków
wynikające
z ewidencji gruntów

I
II
IIIa
III
IVa
IVb
V
VI
VIz
Sady
I
II
IIIa
IIIb
IVa
IVb
V
VI
VIz
Użytki zielone
I
II
III
IV
V
VI
VIz
Grunty rolne
zabudowane
I
II
IIIa
III
IIIb
IVa
IV
IVb
V
VI
VIz
Grunty pod stawami
a)zarybione łososiem,
trocią, głowacicą,
palią
i pstrągiem

Ogółem
w ha fizycznych

Nie podlegające
przeliczeniu
na ha
przeliczeniowe

Podlegające
przeliczeniu
na ha
przeliczeniowe

Liczba
ha
przeliczeniowych

Stawka 1 ha
przeliczeniowego,
fizycznego

Wymiar
podatku
rolnego

b) zarybione innymi
gatunkami ryb niż w
poz. a)
c) grunty pod
stawami
niezarybionymi
Rowy
Grunty zadrzewione
zakrzewione
położone na UR
I
II
IIIa
III
IIIb
IVa
IV
V
VI
VIz
RAZEM

G. ZWOLNIENIA
1.
2.
3.
4.
Razem

H. ULGI
1.
2.
3.
4.
Razem

I. ŁĄCZNA KWOTA PODATKU DO ZAPŁATY
Kwota podatku w pełnych złotych po uwzględnieniu zwolnień i ulg
J. OŚWIADCZENIE I PODPIS SKŁADAJĄCEGO/OSOBY REPREZENTUJĄCEJ
Oświadczam, że podane przeze mnie dane są zgodne z prawdą
Data złożenia deklaracji

Podpis (pieczęć) składającego deklarację

K. ADNOTACJE ORGANU PODATKOWEGO
Data wpływu do organu podatkowego

Uwagi

Identyfikator i podpis przyjmującego deklarację
Pouczenie:
w przypadku niewykonania w całości lub w części zadeklarowanego zobowiązania podatkowego w podatku rolnym, niniejsza deklaracja stanowi podstawę do
wystawienia tytułu wykonawczego (art. 3a § 1 i 2 – ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji – tekst jedn. Dz.U. z
2002 r. nr 110, poz. 968 ze zmianami)

