Załącznik nr 2
do Uchwały Rady Gminy Kwidzyn
Nr XLIV/309/17 z dnia 30 listopada 2017 r.

DEKLARACJA NA PODATEK ROLNY
Rok

na

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

Podstawa prawna Art. 6a ust. 8 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1892).
Składający
Formularz przeznaczony dla osób prawnych, jednostek organizacyjnych oraz spółek nie mających osobowości
prawnej będących właścicielami gruntów, posiadaczami samoistnymi gruntów, wieczystymi użytkownikami 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 z 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 Wójt Gminy Kwidzyn

A. MIEJSCE SKŁADANIA DEKLARACJI
Wójt Gminy Kwidzyn
ul. Grudziądzka 30, 82-500 Kwidzyn

B. DANE PODATNIKA
B.1. Dane identyfikacyjne
Rodzaj podatnika (zaznaczyć właściwą kratkę)
 1) osoba prawna
 2) jednostka organizacyjna
 3) spółka niemająca osobowości prawnej
 4) osoba fizyczna
Nazwa pełna¹ / Nazwisko, pierwsze imię, drugie imię² ⁵
Nazwa skrócona¹
Nr REGON¹ / Nr PESEL² (w przypadku nienadania podać datę urodzenia oraz imię ojca i matki)⁵
NIP³

B.2. Adres siedziby¹ / Adres zamieszkania² ⁵
Kraj

Województwo

Powiat

Gmina

Ulica

Nr domu / Nr lokalu

Miejscowość

Kod pocztowy

Poczta

B.3. Adres do korespondencji (wypełnić, gdy jest inny niż adres podany w części B.2.)
Kraj

Województwo

Powiat

Gmina

Ulica

Nr domu / Nr lokalu

Miejscowość

Kod pocztowy

Poczta

B.4. Dodatkowe informacje
Nr telefonu⁴

Adres poczty elektronicznej (e-mail)⁴

C. OKOLICZNOŚCI POWODUJĄCE KONIECZNOŚĆ ZŁOŻENIA DEKLARACJI
Okoliczności i data zdarzenia (zaznaczyć właściwą kratkę i wpisać datę)

 1) deklaracja roczna
 2) korekta uprzednio złożonej deklaracji  Data zdarzenia mającego wpływ na zmianę: ………………………………. r.
 3) powstanie obowiązku podatkowego w trakcie roku  Data zdarzenia: ………………………………. r.
 4).wygaśnięcie obowiązku podatkowego  Data zdarzenia: ………………………………. r.
 5) zmiana siedziby / miejsca zamieszkania
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D. DANE IDENTYFIKACYJNE NIERUCHOMOŚCI
Rodzaj władania (zaznaczyć właściwą kratkę)
 1) właściciel
 2) współwłaściciel nieprowadzący gospodarstwa w całości
 3) współwłaściciel prowadzący gospodarstwo w całości
 4) posiadacz samoistny
 5) współposiadacz samoistny
 6) użytkownik wieczysty
 7) współużytkownik wieczysty
 8) posiadacz zależny (np. dzierżawca)
 9) współposiadacz zależny (np. współdzierżawca)

Numer księgi wieczystej lub zbioru dokumentów
oraz nazwa sądu, w którym jest prowadzona księga
wieczysta lub zbiór dokumentów

Miejsce położenia nieruchomości (w tym obręb geodezyjny i adres) oraz identyfikator i numer działki
ewidencyjnej

E. DANE DOTYCZĄCE PRZEDMIOTÓW OPODATKOWANIA (włącznie ze zwolnionymi)
Klasy użytków
wynikające
z ewidencji
gruntów
i budynków

Powierzchnia gruntów w ha fizycznych
Ogółem

Niepodlegające
przeliczeniu na
ha
przeliczeniowe

Podlegające
przeliczeniu na ha
przeliczeniowe

GRUNTY ORNE

I
II
IIIa
IIIb
IVa
IVb
V
VI
SADY

I
II
III
IIIa
IIIb
IV
IVa
IVb
V
VI
UŻYTKI ZIELONE
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Liczba hektarów
przeliczeniowych

Stawka
z 1 ha
prze. lub
fiz. (zł i gr)

Wymiar podatku
rolnego w pełnych
złotych

I
II
III
IV
V
VI
GRUNTY ROLNE
ZABUDOWANE

Iz
or***
II z
or***
III
IIIa
IIIb
IV
IVa
IVb
Vz
or***
VI z
or***
GRUNTY POD
STAWAMI
a)

b)

c)

zarybione
łososiem,
trocią,
głowacicą, palią
i pstrągiem
zarybione
innymi
gatunkami ryb
niż w poz. a)
grunty pod
stawami
niezarybionymi
ROWY
GRUNTY
ZADRZEWIONE
I ZAKRZEWIO.
POŁOŻONE NA
UŻYTKACH
ROLNYCH

I
II
III
IIIa
IIIb
IV
IVa
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IVb
V
VI
RAZEM

F. INFORMACJA O PRZEDMIOTACH ZWOLNIONYCH I ULGACH
Kwota w pełnych
złotych

Wyszczególnienie
(identyfikator działki ewidencyjnej oraz podstawa prawna zastosowania zwolnienia albo ulgi)

G. ŁĄCZNA KWOTA PODATKU
Kwota podatku (należy zaokrąglić do pełnych zł)
 różnica kwot E-F

zł

H. PODPIS PODATNIKA / OSOBY REPREZENTUJĄCEJ PODATNIKA⁵
Imię

Nazwisko

Data wypełnienia (dzień – miesiąc – rok)

Podpis (pieczęć) podatnika / osoby reprezentującej podatnika⁵

I. ADNOTACJE ORGANU PODATKOWEGO
Uwagi organu podatkowego

Data (dzień – miesiąc – rok)
¹

²
³

⁴
⁵

Podpis przyjmującego formularz

Dotyczy podatnika niebędącego osobą fizyczną.
Dotyczy podatnika będącego osobą fizyczną.
Pole nieobowiązkowe dla podatnika będącego osobą fizyczną.
Pole nieobowiązkowe.
Niepotrzebne skreślić.
POUCZENIE

Zadeklarowany podatek należy wpłacać (bez wezwania) w ratach (do dnia 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada) na rachunek bankowy nr: 91 8300 0009
0008 2123 2000 0020, prowadzony przez Powiślański Bank Spółdzielczy w Kwidzynie.
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