Załącznik nr1 do Uchwały
Nr XXXI/265/2017
Rady Gminy Wieprz z dnia
13 listopada 2017r.

Identyfikator podatkowy: PESEL/NIP1

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

DEKLARACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI
NA ROK ………
Podstawa prawna: art. 6 ust. 9 – 11 Ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz.U.2017.1785.)
Składający: Formularz jest przeznaczony dla osób prawnych, jednostek organizacyjnych w tym spółek nieposiadających osobowości prawnej, a także jednostek
organizacyjnych Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa i Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe będących: właścicielami, posiadaczami samoistnymi
nieruchomości lub obiektów budowlanych, użytkownikami wieczystymi gruntów, posiadaczami nieruchomości lub ich części albo obiektów budowlanych lub ich części
stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego. Formularz wypełniają także osoby fizyczne, które pozostają w stosunku
współwłasności lub posiadania nieruchomości lub obiektów budowlanych z osobami prawnymi, jednostkami organizacyjnymi lub spółkami nieposiadającymi osobowości
prawnej, z wyjątkiem osób tworzących wspólnotę mieszkaniową.
Termin składania: Do dnia 31 stycznia każdego roku podatkowego, a w przypadku zaistnienia w trakcie roku podatkowego okoliczności mających wpływ na
powstanie, zmianę lub wygaśnięcie obowiązku podatkowego w terminie 14 dni od zaistnienia tych okoliczności..

WÓJT GMINY WIEPRZ,
A.

MIEJSCE ZŁOŻENIA INFORMACJI

B.

OKOLICZNOŚCI POWODUJĄCE KONIECZNOŚĆ ZŁOŻENIA INFORMACJI

URZĄD GMINY WIEPRZ, 34-122 WIEPRZ, UL.
CENTRALNA 5

1. Okoliczności powodujące obowiązek złożenia informacji (zaznaczyć właściwy kwadrat)
deklaracja
roczna

C.

powstanie obowiązku w
trakcie roku podatkowego
(od miesiąca)
………………………………………

korekta deklaracji
(od miesiąca) ……………………..

wygaśniecie obowiązku
podatkowego (od
miesiąca)……………………………………

DANE SKŁADAJĄCEGO INFORMACJĘ

C.1 Rodzaj składającego deklarację (zaznaczyć właściwą kratkę)
osoba fizyczna
osoba prawna

jednostka organizacyjna nieposiadająca
osobowości prawnej

C.2 TYTUŁ PRAWNY (zaznaczyć właściwa kratkę)
właściciel
posiadacz samoistny

współwłaściciel
współposiadacz samoistny

użytkownik wieczysty
posiadacz zależny

współużytkownik wieczysty
współposiadacz zależny

C.3 DANE IDENTYFIKACYJNE : dotyczy podatnika niebędącego osobą fizyczną*, dotyczy podatnika będącego osobą fizyczną **
Nazwa pełna*/Nazwisko, imiona**:
___________________________________
Nr REGON

Nazwa skrócona*/Imię ojca, imię matki**:

Adres poczty elektronicznej:

Nr telefonu kontaktowego:

C.3 ADRES SIEDZIBY*/ADRES ZAMIESZKANIA** :
Miejscowość:

Kod pocztowy:

Ulica:

Poczta:
Nr domu

Nr lokalu

C.3 MIEJSCE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ*/ADRES DO KORESPONDENCJI** (wpisać jeżeli jest
inny niż powyżej) :
Miejscowość:
Kod pocztowy:
Poczta:
Ulica:

Nr domu

Nr lokalu

D. DANE O NIERUCHOMOŚCI
1. Nr księgi wieczystej/zbioru dokumentów:

2. Położenie nieruchomości oraz nr działek

1

PESEL wypełniają osoby fizycznie nieprowadzące działalności gospodarczej, NIP wypełniają podatnicy prowadzący działalność gospodarczą

E. DANE O PRZEDMIOTACH OPODATKOWANIA:
E.1 POWIERZCHNIA UŻYTKOWA BUDYNKÓW LUB ICH CZĘŚCI:
Podstawa
opodatkowania
(w m2/zł/ha)

WYSZCZEGÓLNIENIE
1.

Budynki mieszkalne lub ich części:

2.

Budynki mieszkalne lub ich części zajęte na prowadzenie działalności
gospodarczej
Budynki lub ich części związane z prowadzeniem działalności
gospodarczej
Budynki lub ich części zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej
w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym
Budynki lub ich części
związane z udzielaniem świadczeń
zdrowotnych, w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajęte
przez podmioty udzielające tych świadczeń
Pozostałe budynki lub ich części, w tym zajęte na prowadzenie
odpłatnej statutowej
działalności pożytku publicznego przez
organizację pożytku publicznego
Stodoły

3.
4.
5.

6.

7.

Stawka
podatku

Kwota podatku
(bez zaokrągleń)

E.2 BUDOWLE LUB ICH CZĘŚCI
Wartość budowli lub ich części związanych z prowadzeniem działalności
gospodarczej (w pełnych złotych)

___________

E.3 GRUNTY
1.

Grunty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej – bez
względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków
Grunty pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub pod wodami
powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych

2.
3.

ha

Grunty pozostałe, w tym zajęte na prowadzenie odpłatnej statutowej
działalności
pożytku
publicznego
przez
organizację
pożytku
publicznego
Grunty niezabudowane objęte obszarem rewitalizacji, o którym mowa
w ustawie z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (tekst
jedn.Dz.U.2017.1023), i położone na terenach, dla których miejscowy
plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod
zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu
mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od
dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął
okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z
przepisami prawa budowlanego

4.

KWOTA PODATKU DO ZAPŁATY (w pełnych złotych)
F. INFORMACJA O PRZEDMIOTACH ZWOLNIONYCH:
F.1 Zwolnienia wynikające z ustawy o podatkach i opłatach lokalnych:
Podać przepis prawa z którego wynika
zwolnienie

Grunty
(powierzchnia w m2)

Budynki lub ich części
(powierzchnia użytkowa w m2)

Budowle (wartość w
zł)

F.2 Zwolnienia wynikające z uchwały Rady Gminy Wieprz:
Podać nr
zwolnienie

uchwały

z

którego

wynika

Przedmiot
zwolnienia

Rodzaj oraz podstawa
opodatkowania (m2/ha)

Stawka
podatku

Kwota zwolnienia (bez
zaokrągleń)

Grunty
Budynki

G. PODPIS PODATNIKA/OSOBY REPREZENTUJĄCEJ PODATNIKA
Data wypełnienia:

Imię i Nazwisko

Podpis (pieczęć) podatnika/osoby reprezentującej
podatnika

__________

H. ADNOTACJE ORGANU PODATKOWEGO
Uwagi

Data przyjęcia formularza

Podpis osoby przyjmującej formularz

POUCZENIE:
1) Obliczony w deklaracji podatek od nieruchomości należy wpłacać bez wezwania na rachunek Urzędu Gminy Wieprz 34-122 Wieprz, ul.
Centralna 5 w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego, w terminie do dnia 15 każdego miesiąca, a za styczeń
do dnia 31 stycznia danego roku podatkowego. W przypadku gdy kwota podatku nie przekracza 100 zł, podatek jest płatny jednorazowo w
terminie płatności pierwszej raty.
2) W przypadku niewpłacenia w obowiązujących terminach i ratach kwoty podatku lub wpłacenia jej w niepełnej wysokości, niniejsza
deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 czerwca 1966r. o postępowaniu
egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2017.1201)
3) Za podanie nieprawdy lub zatajenie prawdy i przez to narażenie podatku na uszczuplenie grozi odpowiedzialność przewidziana w Kodeksie
karnym skarbowym.

