
l, N rr l-ner i den tyli l<acj i Pociatko wej s k1 adającego inl'ol,mac j ę Załącznik Nr 3

do Uc'hwały Rady Mie.jsl<iej Wielichowa
Nr XX/l24104 z dnia 15 grudnia 2004 r,

I|{FORMACJA W SPRAWIE PODATKU ROLNEGO

2. Rol<

Ustawa z dnia l5 1istopada ]984 l,. o podatl(u rolnym (tel<st jedn. Dz. U. z 1993 t. Nr 94. poz. Ą31 ze zm.)

Ternlln sltładania

Fonntllarz przęznaczol1y d]a osób fizycznych będących właścicieIanri gruntów, posiadaczami sanroistnvmi gruntórł,. użytliowlilianli
wieczystYrri grlln|Ów. posiadaczanri g'tll1tów na podstawie umowy zawartej stosownie do przepisów o trbezpieczenitr społeczlrynr
IoInikÓ\ł'ol'az posiadaczami grtrntólv slanowiących włastroŚc Skarbu Państwa iub.jecinostlti samorządLl terytorialnego,
W ternlinie l4dni odzaistnieniaoltoliczności tlralącychwpłyrvnapowstanie,bądzwygaśnięcieobolviąltupodatkowegolub
zaist],]ienia zdarzell rlrających wpłylv na wysokośc podatl(ti_

scc sl<ladania: Burnlistlz Miasta i Crnlnv Wie]ichowa- właśc jrł,v ze

IR_1

Potistawa prawna

S kl adaj ąc1,:

M lr:

A. MIEJSCE SKŁADANIA II§FORMACJI

B. 1 DANE IDENTYFIKĄCYJNE
4. Rodza.j .własności. posiadania (zaznaczyć

E l. *łaścjcie] fl 2. Współwłaściciel
fl ó. wspólLlzyt1<owni1< wleczysty fl l.

właścirvą kratkę)

D 3. posiadacz samoistny B ą

posiadacz 7,alężlly (|1p. dzierżawca)

ze1-] I a

WspóĘosiadacz samoistny fl 5. LrZytkownili wieczystv
D 8. Współposiadacz zależny (np, clzierżawca)

WykazLr;e się odrębnie dia każdej5, Mle;sce/a (adl,es/y) połozenlaprzednliotórv opoclatliowania ol,az identyfil<aroriy działelt
n iertl chorrlości )

3. BLIrlrllstrz Miasta i Gnliny Wiellchowo
Adl,es : Wie]ichowrl Lll,Rr,łleIi ]0

B. DANE SKŁADAJĄCEGO INFORMAC

| 1Uwagc! WyllazLi jc sie odrębnie d]a l(źde.j nieruchonlości)

l

I

l

|E'tlllięo1ca.llnieIrlar]tl.dateuIodzenii{UwĘa:Wyl<azujcsięry}ko''ó*.zos.
i

0 \r,lrrer PESEL/l<ECON

B.2 ADRES ZAMIESZKANIA
10. I(raj J l. Województwo l 2. Porviat

l]- Gllilla ]4. Ulica ]5- Nunler dolnu / Nunret,]olialu

l6, Mie_jscorvośc i 7. Kod pocztowy ] 8. Poczta

C. OKOLICZNOSCI POWODUJĄCE KONIECZNOSC ZŁOZENIA INFORMACJI

l n 1 . llrlb1,1nac-;a sl(ladana po raz piel,wszy na dalry ro1< D 2. kol,elcta uplzecillio złożonej inlbirrlacli

D. DANE DOTYCZACE PRZEDMIOTOW OPODATKOWANIA (włącznje ze zwolnionvlti
Kiasy uzytków wyrlikające z
ewiderrcji grulrtów i
budyŃów

Powierzchnia gruntu w hektarach flzycznych
Uwaga] Wyl<azuiemv z dol<ładnościa do ] ni. l<w.

Grunty orne ha fiz. Sady hafiz.
I I

II II
IIIa IIIa
IIIb IIIb
Iva Iva
Ivb Ivb
V V
VI W



GRUNTY ROLNE
ZABUDO\ł/Att{E lra fiz.

Crunt1, pod stał,ami ha fiz. Grunty zadrzew. l zakl,zaczone ha flz.

b)zarybionc innymi gatunkami ryb
nlz w

tłoWY

E. INFORMACJA O PRZEDMIOTACH ZWOLNIONYCH
(pOdac roclzaj, klasę i powierzchnię grLrntóu,zwolnion},ch oraz przepis pralva - zjakiego tytuIu !vystę]]Lrje zrvtllniellie)

I

lI
I

vI
IIIb

Ivb

IIIa

IIt

Ivb

UZYTKI ZIELONE

c)grunty pod stawami nie

F. OSWIADCZENIE I PODPIS SKŁADAJĄCEGO / OSOBY REPREZENT,UJĄCEJ
SKŁADAJĄCEGO

Ośrviadczam, że podanc przeze mnie danc są zgodne z prawdą,
2l. Nazu,isko

23. Podpis (pieczęc) skladającego / osoby reptezerltujące.j skladająccgo22. Data wypełnienia (dzień - miesia_c - rok)

G. ADNOTACJE ORGANU PoDATKo\ryEGo
24, Uwagi organLl podatJ<owego

25, ldentyfi kator przyjnrLljącego formu]arz 26. Dala i pod p is pl,zyj lrlLljące go i'ol,r,lu 1 lr r :l


