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KARTA USŁUGI
Nr 10
z dnia
20.05.2015r.
AKTUALIZACJA
z dnia
14.03.2019r.

NAZWA USŁUGI
DEKLARACJA DR-1 NA PODATEK ROLNY
OPIS USŁUGI
Usługa umożliwia złożenie do Wójta Gminy Sicienko deklaracji na podatek rolny.
KOGO DOTYCZY USŁUGA
Osób prawnych, jednostek organizacyjnych oraz spółek nieposiadających osobowości prawnej
będących właścicielami, posiadaczami samoistnymi, użytkownikami wieczystymi lub posiadaczami
gruntów oraz osób fizycznych będących współwłaścicielami lub współposiadaczami z osobami
prawnymi, bądź z innymi jednostkami organizacyjnymi nieposiadającymi osobowości prawnej lub ze
spółkami nieposiadającymi osobowości prawnej – położonych na obszarze Gminy Sicienko.
CZAS REALIZACJI
Deklarację należy złożyć do 15 stycznia roku podatkowego, a jeżeli obowiązek podatkowy powstał po
tym dniu - w terminie 14 dni od dnia wystąpienia okoliczności uzasadniających powstanie tego
obowiązku.
Deklarację korygującą w ciągu 14 dni od dnia zaistnienia zmiany.
Podatek wpłaca się każdego roku w czterech ratach:
do 15 marca;
do 15 maja;
do 15 września;
do 15 listopada.
Podatek wpłaca się na rachunek gminy podany poniżej.
Podatek jest płatny na podstawie złożonej deklaracji (bez wezwania organu podatkowego).
WYMAGANE DOKUMENTY
•
•

Deklaracja w sprawie podatku rolnego – DR-1
Załączniki:
- dane o nieruchomościach rolnych - ZR-1/A
- dane o zwolnieniach podatkowych w podatku rolnym - ZR-1/B
- dane o współwłaścicielach, współużytkownikach, współposiadaczach - ZNRL-1/W

OPŁATY – Brak
TRYB ODWOŁAWCZY – Nie dotyczy

PODSTAWA PRAWNA
•
•
•

•

Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz.U. z 2017 r. poz. 1892 ze zm.)
Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2018 r. poz. 800
ze zm.)
Uchwała Nr II/11/18 Rady Gminy Sicienko z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie obniżenia
średniej ceny skupu żyta dla obliczenia podatku rolnego (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z dnia
04.12.2018 r. poz. 6070)
Uchwała Nr XXX/279/17 Rady Gminy Sicienko z dnia 29 listopada 2017 r. zmieniająca
uchwałę w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych na
podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny, określenia warunków i trybu ich
składania za pomocą środków komunikacji elektronicznej oraz wprowadzenia możliwości
składania deklaracji na podatek od środków transportowych za pomocą środków komunikacji
elektronicznej (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z dnia 06.12.2017 r. poz. 5041)

MIEJSCE OBSŁUGI KLIENTA - Urząd Gminy w Sicienku, ul. Mrotecka 9, 86-014 Sicienko,
Referat Finansów, pokój nr 10
NUMER TELEFONU I FAXU - tel.: +48 52 58 70 753, fax: +48 52 58 70 407
ADRES STRONY INTERNETOWEJ BIP – www.bip.sicienko.pl
DNI I GODZINY OBSŁUGI KLIENTA – Poniedziałek, Środa, Czwartek 7.30 - 15.30,
Wtorek 7.30 - 17.00, Piątek 7.30 - 14.00
INFORMACJE DODATKOWE
Numer konta, na które można uiszczać opłaty z tytułu podatku
Bank Spółdzielczy w Bydgoszczy o/Sicienko nr:
70 8142 1046 0000 0127 2000 0007
FORMULARZE DO POBRANIA
Załącznik 1: Deklaracja w sprawie podatku rolnego - DR-1
Załącznik 2: Dane o nieruchomościach rolnych - ZR-1/A
Załącznik 3: Dane o zwolnieniach podatkowych w podatku rolnym - ZR-1/B
Załącznik 4: Dane o współwłaścicielach, współużytkownikach, współposiadaczach - ZNRL-1/W

