Projekt
z dnia 13 czerwca 2018 r.
Zatwierdzony przez .........................

UCHWAŁA NR ....................
RADY MIASTA RYBNIKA
z dnia 27 czerwca 2018 r.
w sprawie zmiany uchwały w sprawie wzorów formularzy na podatek rolny
Na podstawie
- art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm),
- art. 6a ust. 11 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1892),
na wniosek Prezydenta Miasta, po zaopiniowaniu przez Komisję Finansów,
Rada Miasta Rybnika
uchwala:
§ 1. W uchwale nr 235/XV/2015 z dnia 19 listopada 2015 roku w sprawie wzorów formularzy na podatek rolny
załącznik nr 1 "Informacja o gruntach" otrzymuje brzmienie jak w załączniku do niniejszej uchwały.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Śląskiego.
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Załącznik do uchwały Nr ....................
Rady Miasta Rybnika
z dnia 27 czerwca 2018 r.

Prezydent Miasta Rybnika
ul. Bolesława Chrobrego 2
44-200 Rybnik

Dane podatnika
PESEL lub NIP
Nr ewidencyjny

Nazwisko i imię ................................................................................................
Telefon kontaktowy (dane nieobowiązkowe) ..................................................
Adres zamieszkania:
ulica ..................................................................................................................
Kod, miejscowość ...........................................................................................

INFORMACJ A O GRUNTACH
Zgłoszenie / zmiana* danych do opodatkowania dotyczy zdarzenia zaistniałego w dniu................................
*- Informacja sporządzona w związku ze zmianą powinna zawierać wszystkie składniki podatku (nie tylko zmieniane).

Oświadczam, że posiadam grunty rolne położone w Rybniku, zlokalizowane** w dzielnicy......................................
przy ulicach ..........................................................................................................
**- Jeżeli informacja obejmuje różne lokalizacje gruntów, należy do niej dołączyć, dla każdej pozycji, specyfikację
z wyszczególnieniem jak w informacji (dzielnica, nr działki/nr księgi wieczystej, ulica, powierzchnia).

Wyszczególnienie

Lp.

Podstawa
opodatkowania
(powierzchnia
gruntów)

I. Grunty rolne wchodzące w skład gospodarstw rolnych – o łącznej powierzchni
przekraczającej 1 ha lub 1 ha przeliczeniowego
1.

Ogółem użytki rolne, z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności
gospodarczej innej niż działalność rolnicza

2.

w tym:

3.

a) grunty pod stawami zarybionymi:

4.

- łososiem, trocią, głowacicą, palią i pstrągiem

m2 pow. gruntu

5.

- innymi gatunkami ryb

m2 pow. gruntu

6.

b) grunty pod stawami niezarybionymi

m2 pow. gruntu

m2 pow. gruntu

II. Grunty rolne nie wchodzące w skład gospodarstw rolnych – o łącznej powierzchni
nieprzekraczającej 1 ha lub 1 ha przeliczeniowego

m2 pow. gruntu

Ogółem użytki rolne, z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności
gospodarczej innej niż działalność rolnicza

m2 pow. gruntu

1.

III. Grunty objęte zwolnieniem od podatku rolnego
1.

Użytki rolne klas V, VI i VIz

m2 pow. gruntu

2.

Grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych

m2 pow. gruntu

3.

Grunty przeznaczone na utworzenie nowego gospodarstwa rolnego
lub na powiększenie już istniejącego do powierzchni nieprzekraczającej 100 ha

m2 pow. gruntu

4.

Inne grunty objęte zwolnieniem (podać rodzaj zwolnienia)
....................................................................................................................

m2 pow. gruntu

Data .............................................
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