
  Załącznik nr  3 Uchwały nr XV/203/2016
            Rady Miejskiej we Wrześni

                                                                                                                 z dnia 26 lutego 2016r.
DR-Z/2

POLA JASNE WYPEŁNIA PODATNIK, WYPEŁNIĆ NA MASZYNIE, KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE, DUŻYMI, DRUKOWANYMI LITERAMI

A. Przeznaczenie formularza – niniejszy formularz stanowi załącznik do deklaracji na podatek rolny - DR

B. Określenie przedmiotu opodatkowania podlegającego zwolnieniu – należy wypełnić odrębnie dla każdej działki oznaczonej numerem geodezyjnym w ewidencji
gruntów i budynków

1. Miejscowość: 2. Ulica i numer domu/lokalu:

3. Numer geodezyjny działki: 4. Numer księgi wieczystej*: ( * pole nieobowiązkowe do wypełnienia)

C. Dane dotyczące zwolnień podatkowych:

Tytuł prawny zwolnienia

Grunty gospodarstw rolnych -  liczba
hektarów podlegająca przeliczeniu
na ha przeliczeniowe, wynikająca z

ewidencji gruntów i budynków
Przelicznik

Powierzchnia w ha
przeliczeniowych

Pozostałe grunty - 
liczba hektarów

wynikająca z ewidencji
gruntów i budynków

A
B C D E

5. 6. 7. 8. 9.

10 11. 12. 13. 14.

Łącznie powierzchnia w ha: 

15.
 Razem: (suma poz.6 i 11) 

16.
 Razem: (suma pozycji

8 i 13). 

17. 
Razem: (suma pozycji 9 i

14). 
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D. Obliczanie zwolnienia:

D.1.Obliczanie zwolnienia od gruntów gospodarstw 
rolnych:

 Łącznie powierzchnia w ha
przeliczeniowych 

(należy wpisać powierzchnię z poz. 16) 

Stawka podatku
 (równowartość pieniężną
2,5 q średniej ceny skupu
żyta obliczonej według

średniej ceny skupu żyta za
11 kwartałów

poprzedzających kwartał
poprzedzający rok

podatkowy lub określonej w
Uchwale Rady Miejskiej we

Wrześni na dany rok
podatkowy)

Kwota zwolnienia:

(należy zaokrąglić do dwóch miejsc po przecinku) 

A B C
18. 19. 20.

………………....zł…………gr

D.2. Obliczanie zwolnienia od pozostałych gruntów:

Powierzchnia w ha  
- liczba hektarów fizycznych wynikająca z

ewidencji gruntów i budynków- 
(należy wpisać powierzchnię z poz. 17).

Stawka podatku 
(równowartość pieniężną 5
q średniej ceny skupu żyta
obliczonej według średniej

ceny skupu żyta za 11
kwartałów poprzedzających
kwartał poprzedzający rok

podatkowy lub określonej w
Uchwale Rady Miejskiej we

Wrześni na dany rok
podatkowy)

Kwota zwolnienia

(należy zaokrąglić do dwóch miejsc po przecinku) 

A B C
21. 22. 23.

………………....zł…………gr
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