r

xurrrer ldentyfikacji Podatkowej składającego deklarac

do uchwały

Załącznik Nr
Nr XXIll/97l20l

5
i

Rady Gminy w Birczy z dnia79 listopada 201 I r.

DEKLARACJA NA PODATEK ROLNY

DR-1

2.

na
Podstawaprawna:

Skladający:
JĄlq'aJnw''

v

l\l tJu'YwL''w'L?vLll'L"l',
13ó, poz.969zp.óżn'zm')
Dz. U' zŻ0a6r.l. Ni
Ustawazdnial5listopadal9E4r.opodakurolnym(tęKsIJoun.'UL.U'LLvvv
@.:

Formularz przeznaclony dla osób prawnych, jednostek orginizacyj"y.h ::-,Ę:!! :::1J-Tl:l.:::::::::::*:]"be'dacvch
gruntów
;iujji;.];*l grttntów, posiadaczami simoiitnymi gruntów' uĄitkownikami wioczystymi gruntów, posiadaczami
wspołwlaścicielanll
będących
ttzycznych
dla
osób
oraz
terytorialnego
samorządu
lubjednostki
stanowiących ńasność-śkarbuPanstlva
nieposiadającymi osobowości prawneJ lub ''e
lub wspołposiadaczamizosobami pro*ny*i, bądźz innymijednostkami organizacyjnymi

społkami n ieposiadającymi osobowości prawnej'
zaistnienia okoliczności mających wpływ na powstanie. bądŹ
Termin skladania: Do t5 stycznia kazdąo roku podatkowego; w terminie l4 dni od
na wysokośc pociatku
wygaśnięcie obowiąiku podatkowego lub zaistnienia zdarzeń mających wpływ
a
sruntow
ze
.......................wlasciwy
Gminv
ieisce składanla

ł uinrscE
B. DANE
*

B. 1

-

SKŁADANIA DEKLARACJI

SKŁADAJĄCEGO DEKLARACĘ

(niepotrzebne skreślić)

rlÓivc7v ckladaiaceso dek

DANE IDENTYFIKACYJNE
@

(zaznaczyÓ

właściwąkratkę)

osobowości
Eł.
D l' osoba fizy czna o 2. osoba prawna B 3' jednostka oę
właściwąkratkę)
(zaznacz1ć
@ta
- 3. współwłaściciel(prowadzący gospodarstwo
ń *łx.i"iel , B 2. wspołwłaściciel (nieprowadzący gospodarsfwa '"v całości)'fl
wieczysty,
uz,vtkownik
E
6.
'.
samoistny'
całości)'D 4. posiadacz samoistny, fl 5' współposiadacz
zaleŻny (np' dzierzawca)
9.
wspołposiadacz
o
(np.
dzierŻawca),
posiadacz
zaleŻny
B
s.
D 7' współuŻykownik wieczysiv'

w

k ( Uwagal Wykazuje się odrębnie dla kazde'i
nieruchomoŚci)

raz nazwa sądu, w ktÓrym prowadzona jest

wieczvsta lub zbiór dokumentÓw

(Uwaga! Ńymzu'1e się odrębnie dla kazdej nieruchomości)

\*"

E Naz*a;el"a- ,'\-*isko.

pierwsze imię, drugie imię**

esiętylkowÓwczas,gdyosobieftzycznejnienadanonumeru
PESEL)**
10. ldsntyfikator

REGON*

/

Numer

EL**

ffiDRESZAMIESZKANIA**

13. Powiat
16. Numer domu / Numer lokalu
19. Poczta

C. OKOLICZN
Ńci

POWODUJ CE KONIECZNO
tzzrz"aczyó właściwąkratkę)
raczna
I. aet

C

D. DANE DOTYC

CE PRZED1VIIOT

PŃie''ch"l"

fl

7ŁoZENI.A DEKLARACJI

2. korekta dek

W OPODATKOWANIA

gruntu w hektarach ftzycznyeh

ze zwolnion

ogółem

Ł

Niepodlegające
przeliczeniu na ha
przeliczeniowe

Podlegające
przeliczeniu na
hektary

przeiiczeniowe

a) zarybione
lososiem, trocią

głowacicą palią
r

nstraslgm

(

u-

ZWOLNIONYCH
E. INFORIVIACJA O PRZEDMIOTACH oraz
przepis prawa _ z.iakiego
(podac rodzaj, t lasę i

ń*ierrchnię gruntów zwolnionych

nabvcia lub obięcia w za

G. ŁACZNA

tytutu w-vstępuje zwolnienie)

arowanie gnrntów

Kwo aĄloDĄll(U

Kwota podatku

RóżnicakwotzD- F

H.

(IIa

oSoBY REPREZENTUJĄCEJ

oSwlADCZEN

SKŁADAJĄCEGo pnez€
oświatlczam,)e pqdane

mnie dfl

@oby

@esiąc-rok)

DATKOWEGO

reprezentującej skladai ącego

ffi23. Uwagi organu podatkowego

25. Identyfi kator przyjmującego lormularz

Pouczenie;

podpis przyjmującego

W przypadku niewpłacenia w obowiązujących terminach i ratach kwoty podatku lub wpłacenia jej w niepehej
wysokości, niniejsza deklaracja stanowi podstawię do wystawienia lytułu wykonawczego, zgodnie z przepisami
ustawy zdnia17 częrwca 1966r. opostępowaniuegzekucyjnymwadministracji(tekstjednolifyDz.U.ZŻa05
r. Nr 229, poz 1954 z poźn. zm.)

Y

