
RADA GMINY
Fredropol Uchwala Nr XIX/146/2011

Rady Gminy w Fredropolu
z dnia 21 grudnia 2011 roku

w sprawie ustalenia wzorów deklaracji na podatek rolny, podatek lesny, podatek od nieruchomosci dla
jednostek organizacyjnych Agencji Nieruchomosci Rolnych

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzadzie gminnym
(tekst jednolity: Dz. U z 2001 r. Nr 142, poz. 1591zpózniejszymi zmianami) art. 6 ust. 13 ustawy z
dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i oplatach lokalnych' (tekst jednolity: Dz. U z 2010 r. Nr 95 poz.
613 z pózniejszymi zmianami)

Rada Gminy w Fredropolu

uchwala co nastepuje:

§ 1

Ustala sie wzory deklaracji na;

podatek rolny (DR),

podatek lesny (DL),

podatek od nieruchomosci (DN)

dla jednostek organizacyjnych Agencji Nieruchomosci Rolnych, stanowiace one zalaczniki do
uchwaly

§2

Wykonanie Uchwaly powierza sie Wójtowi Gminy

Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrozenia nastepujacych dyrektyw Wspólnot Europejskich:
I) dyrektywy 92/1 06/EWG z dnia 7 grudnia 1992 r. w sprawie ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów transportu
kombinowanego towarów miedzy panstwami czlonkowskimi (Dz.Urz. WE L 368 z 17.12.1992),
2) dyrektywy 1999/62/WE z dnia 17 czerwca 1999 r. w sprawie pobierania oplat za uzytkowania niektórych typów infrastruJ...1ury przez
pojazdy ciezarowe (Dz.Urz. WE L 187 z 20.07.1999).

Dane dotyczace ogloszenia aktów prawa Unii Europejskiej, zamieszczone w niniejszej ustawie - z dniem uzyskania przez
Rzeczpospolita Polska czlonkostwa w Unii Europejskiej - dotycza ogloszenia tych aktów w Dzienniku Urzedowym Unii Europejskiej - v.'Ydanie
specjalne.



§3

Traci moc Uchwala Nr XIX/161/04 z dnia 29 grudnia 2004r w sprawie ustalenia wzorów

deklaracji na podatek rolny, podatek lesny, podatek od nieruchomosci dla jednostek organizacyjnych Agencji
Nieruchomosci Rolnych

§4

Uchwala wchodzi w zycie po uplywie 14 dni od dnia ogloszenia w Dzienniku Urzedowym

Województwa Podkarpackiego i

PRZF,WODNICZACY
Rady Gminy

J~ISki



1. Numer Identyfikacji Podatkowej skladajacego deklaracje

DR-

Podstawa prawna:
Skladajacy:

Termin skladania:

Miejsce skladania:

DEKLARACJA NA PODATEK ROLNY

12. na Rok

B.l DANE IDENTYFIKACYJNE

A. MIEJSCE SKLADANIA DEKLARACJI
3. Urzad Miasta / Gminy

I 4. Rodzaj skladajacego deklaracje (zaznaczyc wlasciwa kratke)1. osoba fizyczna

2. osoba prawna3. jednostka organizacyjna

4. soólka nie maiaca osobowosci prawnei 5. Rodzaj wlasnosci, posiadania1. wlasciciel
2. wspólwlasciciel3. posiadacz samoistny4. wspólwlasciciel samoistny5. uzytkownik wieczysty

6. wspóluzvtkownik wieczysty

7. posiadacz8. wspólposiadacz

6. Miejsce/a (adres/y) polozenia przedmiotów opodatkowania oraz numer/y dzialek

7. Numer/y ksiegi wieczystej lub zbioru/ów dokumentów8. Nazwa pelna9. Nazwa skrócona
10. Numer identyfikacji REGONB.2 ADRES SIEDZIBY

11. Kraj

12. Województwo13. Powiat

14. Gmina

15. Ulica16. Numer domu / Numer lokalu

17. MiejscowoSC

18. Kod pocztowy19. Poczta

B.3 ORGAN REJESTROWY

20. Nazwa organu rejestrowego

21. Nazwa rejestru

-22. Data rejestracji
123~Numer w rejestrze.-

24. Klasa rodzaju dzialalnosci (PKO) zgodnie z rozporzadzeniem Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007r. w sprawie
Polskiej Klasyfikacji Dzialalnosci (PKO) - (tekst jedn.Dz.U.Nr 251, poz. 1885 z 2007r. z pózno zm.)

25. Forma prawna przedsiebiorstwa26. Wielkosc przedsiebiorcy - podac wg. Ustawy z dnia 2 lipca 2004r. O swobodzie dzialalnosci gospodarczej
(tekst iedn. DZ.U.Nr 155. poz. 1095 z 2007r. z pózn.zm)C. OKOLICZNOSCI POWODUJACE KONIECZNOSC ZLOZENIA DEKLARACJI127. Okolicznosci

wzór2012.xls/Rolny strona 1/7



wzór2012.xls/Rolny strona 2/7



D. DANE DOTYCZACE PRZEDMIOTU OPODATKOWANIA Cwlacznie ze zwolnieniami)
Przedmiot

Powierzchnia qruntów w hektarach fizycznych Liczba hektarówStawkaKwota

opodatkowania

OgólemNie podlegajacePodlegajaceprzeliczeniowychpodatkupodatku

Klasy uzytków

przeliczeniu na haprzeliczeniu na w zl,gr

rolnvch

orzeliczenioweha orzeliczeniowe

Gruntv orne IIIIIIaIIIbIVaIVbVVIVizSadyIIIIIIa. IIIIIIbIva. IVIVbVVIVlzLaki i pastwiska trwaleIIIIIIIVVVIVlzGruntv rolne zabudowaneIIIIIIIIIaIIIbIVIVaIVbVVIVlzGrunty podstawamia) zarybione,lososiem, trocia,glowacica, paliai pstraqiemb) zarybioneinnymigatunkami rybniz w ooz. A)
c) grunty podstawami niezarybionymi
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Grunty zadrzewione
i zakrzewioneI Dolozone na URIIIIIIIIIaIIIbIVIVaIVbVVIVIzRazem

E. ZWOLNIENIA Z PODATKU ROLNEGO
(Na podstawie art .. 12 ust.1)Przedmiot zwolnienia

Powierzchnia w ha fizycznychKwota zwolnienia

Uzytki rolne kl.V, VI, Viz oraz grunty zadrzewione
i zakrzewione ustanowione na uzytkach rolnvchGrunty DOlozone w pasie droqi qraniczneiGrunty orne, laki i pastwiska objete melioracja - w rokuw którym uprawy zostaly zniszczone w skutek robótdrenarskichGrunty przeznaczone na utworzenie nowego gospodarstwarolnego, powiekszenie juz istniejacego do powierzchninie przekraczajacej lOOha

a) bedace przedmiotem prawa wlasnosci lub prawa

uzytkowania wieczystego, nabyte w drodze umowysprzedazy

b) bedace przedmiotem umowy o oddanie gruntów

w uzytkowanie wieczyste

c) wchodzace w sklad Zasobu Wlasnosci Rolnej Skarbu

Panstwa. obiete w trwale zaqospodarowanieGrunty gospodarstw rolnych powstale z zagospodarowanianieuzytków na okres 5 lat, liczac od roku nastepnego00 zakonczeniu zaaosDodarowaniaGrunty gospodarstw rolnych otrzymane w drodze wymianylub scalenia na 1 rok nastepujacy po roku w którymdokonano wymiany lub scalenia aruntówGrunty gospodarstw rolnych na których zaprzestanoprodukcii rolneiUzytki ekoloqiczneGrunty zajete przez zbiorniki wody sluzace do zaopatrzenialudnosci w wodeGrunty pod walami przeciwpowodziowymi i gruntypolozone w miedzywalachGrunty wpisane do rejestru zabytków, pod warunkiemich zagospodarowania i utrzymania zgodnie z przepisamio ochronie zabytkówGrunty stanowiace dzialki przyzagrodowe czlonkówrolniczych spóldzielni produkcyjnych:
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a)którzy osiagneli wiek emerytalny

b) sa inwalidami zaliczanymi do I albo II grupy

c) sa niepelnosprawnymi o znacznym lub

umiarkowanym stopniu niepelnosprawnosci

d) sa osobami calkowicie niezdolnymi do pracy w

gospodarstwie rolnym albo niezdolnymi do

samodzielnej egzystencji

Zwolnienia od podatku rolnego na podstawie art" Be

~(uchwala rad

Razem

F. ULGI W PODATKU ROLNYM OD GRUNTÓW

Rodzaj ulgi

1.Z

Powierzchnia w ha fizycznych Kwota ulgi

G. IACZNA KWOTA PODATKU
Kwota podatku wedlug obecnego stanu gruntów I

Róznica kwoty D-E-F)

H. OSWIADCZENIE I PODPIS OSOBY REPREZENTUJACEJ SKLADAJACEGO

Oswiadczam ze Dodane Drzeze mnie dane sa zaodne z prawda.28. Imie

29. Nazwisko

30. Data wypelnienia

31. Podpis (pieczec) osoby reprezentujacej skladajacego

32. Uwagi

I. ADNOTACJE ORGANU PODATKOWEGO

33. Uwagi organu podatkowego
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34. Uwagi organu podatkowego 35. Data i podpis przyjmujacego formularz

Pouczenie

Niniejsza deklaracja stanowi podstawe do wystawienia tytulu wykonawczego zgodnie z art .. 3a ustawy z dnia 17 czerwca 1966r.
o postepowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2005, Nr 229, poz. 1954 z pózn.zm.).
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1. Numer Identyfikacji Podatkowej skladajacego deklaracje

DL -

Podstawa prawna:

Skladajacy:

DEKLARACJA NA PODATEK LESNY

12. na Rok

Termin skladania:

Miejsce skladania:

A. MIEJSCE SKlADANIA DEKLARACJI

3. Urzad Miasta I Gminy

I
4. Rodzaj skladajacego deklaracje (zaznaczyc wlasciwa kratke)

1. osoba fizyczna

2. osoba prawna3. jednostka organizacyjna

4. spólka nie majaca osobowosci prawnej 5. Rodzaj wlasnosci, posiadania1. wlasciciel

2. wspólwlasciciel3. posiadacz samoistny4. wspólwlasciciel samoistny5. uzytkownik wieczysty
6. wsDÓluzvtkownik wieczystv

7. posiadacz8. wspólposiadacz

6. Miejscela (adres/y) polozenia przedmiotów opodatkowania oraz numer/Y dzialek

7. Numer/y ksiegi wieczystej lub zbiorulów dokumentów8. Nazwa pelna

9. Nazwa skrócona

10. Numer identyfikacji REGONB.2 ADRES SIEDZIBY
11. Kraj

12. Województwo13. Powiat

14. Gmina

15. Ulica16. Numer domu I Numer lokalu

17. MiejscowoSC

18. Kod pocztowy19. Poczta

B.3 ORGAN REJESTROWY
20. Nazwa organu rejestrowego

21. Nazwa rejestru

-22. Data rejestracji 123~Numer w rejestrze.- 24. Klasa rodzaju dzialalnosci (PKO) zgodnie z rozporzadzeniem Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007r. w sprawie
Polskiej Klasyfikacji Dzialalnosci (PKO) - (tekst jedn.Dz.U.Nr 251, poz. 1885 z 2007r. z pózno zm.)

25. Forma prawna przedsiebiorstwa26. Wielkosc przedsiebiorcy - podac wg. Ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie dzialalnosci gospodarczej

(tekst jedno DZ.U.Nr 155 poz. 1095 z 2007r. z pózn.zm)C. OKOLICZNOSCI POWODUJACE KONIECZNOSC ZLOZENIA DEKLARACJI
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D. DANE DOTYCZACE PRZEDMIOTU OPODATKOWANIA
Przedmiot opodatkowania

Powierzchnia lasówStawkaKwota podatku w zl, gr
w hektarach fizycznych

podatku

Grunty sklasyfikowane w ewidencji qruntów iako lasGrunty lesne
Inne lasyRazemE. ULGI W PODATKU LESNYM

Przedmiot opodatkowania

Powierzchnia lasówStawkaKwota podatku w zl/gr
w hektarach fizycznych

podatku

lasy ochronne
Rezerwaty przyrodyParki narodoweRazem

F.

G. ZWOLNIENIA Z PODATKU LESNEGO
Przedmiot opodatkowania

Powierzchnia lasówStawkaKwota podatku w zl, gr
w hektarach fizycznych

podatku

lasy z drzewostanem w wieku do 40 lat
lasy wpisane indywidualnie

do reiestru zabytkówUzytki ekologiczne
Zwolnienia na podstawie

art ..7 ust.2 ustawyRazem

H. LACZNA KWOTA PODATKU PO ODLICZENIU ZWOLNIEN
Kwota podatku wedlug obecnego stanu gruntów
Od pozycii F nalezy odiac pozYcie G

I. OSWIADCZENIE I PODPIS OSOBY REPREZENTUJACEJ SKLADAJACEGO
Oswiadczam. ze podane przeze mnie dane Sri zaodne z prawda.28. Imie

29. Nazwisko

30. Data wypelnienia

31. Podpis (pieczec) osoby reprezentujacej skladajacego

32. Uwagi

J. ADNOTACJE ORGANU PODATKOWEGO

33. Uwagi organu podatkowego
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34. Uwagi organu podatkowego
-'35. Data i podpis przyjmujacego formularz

Pouczenie

Niniejsza deklaracja stanowi podstawe do wystawienia tytulu wykonawczego zgodnie z art .. 3a ustawy z dnia 17 czerwca 1966r.
o postepowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2005, Nr 229, poz. 1954 z pózn.zm.).
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1. Numer Identyfikacji Podatkowej skladajacego deklaracje

DN·

Podstawa prawna:

Skladajacy:

DEKLARACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOSCI (grunty)

k na Rok

4. Rodzaj skladajacego deklaracje (zaznaczyc wlasciwa kratke)
1. osoba fizyczna

2. osoba prawna3. jednostka organizacyjna

4. spólka nie majaca osobowosci prawnej 5. Rodzaj wlasnosci, posiadania1. wlasciciel

2. wspólwlasciciel3. posiadacz samoistny 4. wspólwlasciciel samoistny5. uzytkownik wieczysty

6. wspóluzYtkownik wieczysty

7. posiadacz8. wspólpOSiadacz

6. Miejscela (adres/Y) polozenia przedmiotów opodatkowania oraz numer/Y dzialek

7. Numer/Y ksiegi wieczystej lub zbiorulów dokumentów8. Nazwa pelna

9. Nazwa skrócona

10. Numer identyfikacji REGONB.2 ADRES SIEDZIBY
11. Kraj

12. Województwo13. Powiat

14. Gmina

15. Ulica 16. Numer domu I Numer lokalu

17. Miejscowosc

18. Kod pocztowy19. Poczta

B.3 ORGAN REJESTROWY
20. Nazwa organu rejestrowego

21. Nazwa rejestru

.22. Data rejestracji 123.•Numer w rejestrze.- 24. Klasa rodzaju dzialalnosci (PKO) zgodnie z rozporzadzeniem Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007r. W sprawiePolskiej Klasyfikacji Dzialalnosci (PKO) - (tekst jedn.Dz.U.Nr 251, poz. 1885 z 2007r. z pózno zm.)

25. Forma prawna przedsiebiorstwa26. Wielkosc przedsiebiorcy - podac wg. Ustawy z dnia 2 lipca 2004r. o swobodzie dzialalnosci gospodarczej
(tekst jedno Dz.U.Nr 155 DOZ.1095 z 2007r. z DÓzn.zm)

..C.OK

Termin skladania:

Miejsce skladania:

A. MIEJSCE SKLADANIA DEKLARACJI

3. Urzad Miasta I Gminy
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E. GRUNTY NIE PODLEGAJACE OPODATKOWANIU PODATKIEM OD NIERUCHOMOSCI
Grunty pod wodami plynacymi w [ha]

Budowle dróg publicznych wraz z pasami drogowymi

oraz zajete pod nie grunty w rhal
Razem

F. DANE DOTYCZACE ZWOLNIEN Z PODATKU OD NIERUCHOMOSCI
Art .. ? ustaWY z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i oplatach lokalnych (Dz.U. z 2010r.Nr 95 poz. 613 z pózn.zm)Wyszczególnienie

PodstawaStawkaKwota podatku

opodatkowania

podatkuw zl ar

F.l POWIERZCHNIA GRUNTOW 1. Zwiazane z prowadzeniem dzialalnosci gospodarczej,bez wzgledu na sposób zakwalifikowania w ewidencjiaruntów i budynków w rm21 Art.?32. Pod jeziorami, zajetych na zbiorniki wodneretencvine lub elektrowni wodnych w rhal Art.?.33. droai dojazdowe 50 pól i posesii rm21 Art.?34. Pozostale grunty w [m2], (w tym zajete na prowadzenieodplatnej stat. dzialal.pozyt.publicz. przez org.pozyt.publ.)Art.?1F.2 POWIERZCHNIA UZYTKOW BUDYNKOW LUB ICH CZE
SCI

1. Mieszkalnych w [m2]

Art.?3

2. Zwiazanych z prowadzeniem dzialalnosci gospodarczej
oraz od budynków mieszkalnych lub ich czesci zajetychna prowadzenie dzialalnosci gospodarczej w [m2]Art.? .33. Zajete na prowadzenie dzialalnosci gospodarczej wzakresie obrotu kwalifikowanym materialem siewnymw Im21 Art.7.3

;:'UVIIQ "-IJ



G. OBLICZENIE DEKLAROWANEGO PODATKU

Kwota podatku ogólem wedlug obecnego stanu gruntów
Róznica kwot DA - FA T

IH. OSWIADCZENIE I PODPIS OSOBY REPREZENTUJACEJ SKLADAJACEGO
Oswiadczam ze oodane orzeze mnie dane sa zaodne z Drawda.28. Imie 29. Nazwisko

30. Data wypelnienia

31. Podpis (pieczec) osoby reprezentujacej skladajacego

32. Uwagi

I. ADNOTACJE ORGANU PODATKOWEGO

33. Uwagi organu podatkowego

34. Uwagi organu podatkowego

35. Data i podpis przyjmujacego formularz

Pouczenie

Niniejsza deklaracja stanowi podstawe do wystawienia tytulu wykonawczego zgodnie z art .. 3a ustawy z dnia 17 czerwca 1966r.

o postepowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz.U. z 2005r.Nr 229, poz. 1954 z pózn.zm).
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Zalacznik do podatków - wykaz dzialek
stan wg.

wzór2012.xls/Dzialki

gmina_: ~_~_

I I I Pow. do IObreb Nr dzialki podatku w ha
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