
Załącznik Nr 3 do UchwaĘ Rady Gminy w Goździę nr XIY l'14/2Ol l z dnia l7 .11 .2011r .

l . Numer Identyfi kacji Podatkowej składającego deklarację

DEKLARACJA NA PODATEK ROLNY

2. Rok

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o !rplnym (tekst jedn. Dz.U,22006 r., Nr 136, poz.969 ze zm.
Formularz przemacmny dla osób flzycznych będących współwłaścicielami lub 

'śpółposiadaczami 
z osobami

prawnymi bądź innymi jednostkami' osÓb prawnych, jednostek organizacyjnych oraz spóiek nie mających osobowości
prawnej będącymi właścicielami nieruchomości lub obiektów budowlanych, posiadaczami samoistnymi
nieruchomości lub obiektów budowlanych, ułtkownikami wieczystymi gruntów, posiadaczami nieruchomości lub
ich części albo obiektów budowlanych lub ich części, stanowiących własnośÓ Skarbu Państwa lub jednostki
samorąd u terytori alnego.
Formularz składają także osoby fizyczne będące wspołwłaścicielami lub wspołposiadaczami gruntów, budynków i ich
części lub budowli i ich części z ww. podmiotami.

Terminskładania:osobyftzyczne(współwłaściqielelubwspołposiadaczezosob

- 
'" 'plawne' jednostki organizacyjne Agencji Własności Rolnej Skarbu Panstwa' a takze społii nie mające osóuowosó

prawnej do 15 stycznia kazdego roku podatkowego lub w terminie l4 dni od zaistnienia okoliczności 
_ma;ących 

wpływ
na'powstanie bądź wygaśnięcie obowiąku podatkowego a osoby ftzyczne w terminie la dni ód zaistnienia

Mi składania:

A. MIEJSCE SKŁADANIA DE

B. DANE SKŁADAJ
*.doĘczyskładającegodeklaracjęniebędącegoosobąfizyczną

B. I DANE IDENTYFIKACYJNE
4. Rodzaj składającego deklarację (zaznaczyĆ właściwą pozycję)

D 2. osoba prawna o 3' jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej

5. Rodzaj własności;.posiad ania (zaznacryĆ właściwą pozycję)
l l. właściciel D 2. współwłaściciel n 3. posiadacz samoistny u 4. współposiadacz samoistny

D 5' użytkownik wieczysty ! 6. współuży'tkownik ! 7. posiadacz n 8. wspołposiadacz

ó. Miejsce/a (adresy) połozenia przedmiotów opodatkowania oraznumerly działek

i lub zbiorur/ów dokumentów

8. Nazwa pełna* / Nazwisko, pierwsze imię, data urodzenia**

Nazwa skrócona* / imię ojcą imię matk

ator REGON* / Numer PESEL**

B.2 ADRES SIEDZIBY* / ADRES ZA]V{IESZKĄ]VIA*ł

16. Numer domu / Numer

2 0. okol i czrroś c i (zaznaczy Ó właściwą pozycj ę)
I I. deklaracja roczna n 2. korekta deklaracji rocmej



D. )ANE DoTYCZĄC] PR7-EDM IoTÓw oPoDATKowANIA (włącznie zezwoln rnyml)
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*+ +Zgodnie z arl 63 s I ustaw), z dnia 29 sierpnia 1997 r. _ ordynacja podatkowa (tekst jednolity: DzU. z 2005 ł. Nr 8, poz 60 ze zru),
podstowy opodatkowania, kwot! podaikóv', odsetki za ułokę, opłaty prolongacyjne, oprocentowanie nadpłat ora7 wynagrodzenia
pnysługujące płatnikom 6aokrqgla się do pełnych złalych, lł ten sposób, że końcówki kwot vynoszące mniej niŻ 50 gros1y pomija się, a
końcówki kwot wynoszące 50 i więcej groszy podtłyższa się do pełnych złotych.

Na podstawie art. 3a ustawy z dnia ]7 czenłcd 1996 r. o postęowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz.U. z ]99] r. Nr 36' poz' I6t z
późn. zm.) ninĘsza deklaracja snnowi podstałłę do wystawienia Ętułu wykonawczego.
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