POLA JASNE WYPEŁNIA PODATNIK. WYPEŁNIAĆ NA MASZYNIE, KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE, DUŻYMI DRUKOWANYMI LITERAMI, CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM.

Załącznik nr 7 do uchwały Nr 0007.XXXI.268.2017
Rady Miejskiej Złotoryi z dnia 30 października 2017 r.

1. Nr ewidencyjny

wypełnia organ podatkowy

DANE O NIERUCHOMOŚCIACH ROLNYCH

IR-1/A

Data powstania obowiązku podatkowego
zgodnie z art. 6a ustawy

2. Data (dzień - miesiąc - rok)

3. Nr załącznika

└────┴────┘-└────┴────┘-└────┴────┴────┴────┘

└────┴────┘

A. PRZEZNACZENIE FORMULARZA
4. Niniejszy formularz stanowi załącznik do formularza „IR-1 Informacja o gruntach w sprawie podatku rolnego”.

Załącznik IR-1/A stanowi kontynuację części G. Informacji IR-1. Formularz jest przeznaczony dla tych podatników, którzy wypełniając
informację IR-1 w części G., z uwagi na ograniczoną ilość miejsca, nie mogli wpisać wszystkich posiadanych nieruchomości rolnych.
Jeżeli ilość miejsca na wypełnionym załączniku okaże się także niewystarczająca należy wypełnić kolejny załącznik zachowując ciąg
liczb porządkowych.

B. DANE IDENTYFIKACYJNE
B.1. DANE PODATNIKA
6. Pierwsze imię, drugie imię

5. Nazwisko
7. Data urodzenia (dzień - miesiąc - rok)

28. Imię ojca

9. Imię matki

10. Identyfikator podatkowy NIP / numer PESEL (niepotrzebne skreślić)

11. Identyfikator REGON

└────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┘

12. Telefon kontaktowy (fakultatywny)

13. Adres e-mail (fakultatywny)

B.2. DANE MAŁŻONKA (należy wypełnić, gdy nieruchomość stanowi małżeńską wspólność ustawową)
15. Pierwsze imię, drugie imię

14. Nazwisko
16. Data urodzenia (dzień - miesiąc - rok)

2 17. Imię ojca

19. Identyfikator podatkowy NIP / numer PESEL

18. Imię matki

(niepotrzebne skreślić)

20. Identyfikator REGON

└────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┘

21. Telefon kontaktowy (fakultatywny)

22. Adres e-mail (fakultatywny)

C. DANE SZCZEGÓŁOWE DOTYCZĄCE NIERUCHOMOŚCI ROLNYCH (włącznie ze zwolnionymi)
*

Kody tytułów prawnych:
1 – Własność; 2 – Współwłasność; 3 – Posiadacz samoistny; 4 – Współposiadacz samoistny; 5 – Użytkownik wieczysty; 6 – Współużytkownik wieczysty;
7 – Posiadacz zależny (np. dzierżawca, najemca); 8 – Współposiadacz zależny

Lp.

Położenie nieruchomości
(ulica, nr obrębu, nr działki)

Kod tytułu
*
prawnego

Identyfikator geodezyjny działki
(jeżeli został nadany i jest znany)

Powierzchnia
w ha
z dokładnością do
czterech miejsc po
przecinku.

Rodzaj gruntu –
symbol użytku

Nr księgi wieczystej
(zbioru dokumentów)

IR-1/A
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Lp.

Położenie nieruchomości
(ulica, nr obrębu, nr działki)

Kod tytułu
*
prawnego

Identyfikator geodezyjny działki
(jeżeli został nadany i jest znany)

Powierzchnia
w ha
z dokładnością do
czterech miejsc po
przecinku.

Rodzaj gruntu –
symbol użytku

Nr księgi wieczystej
(zbioru dokumentów)

D. PODPIS PODATNIKA / MAŁŻONKA / PEŁNOMOCNIKA
W przypadku podpisania informacji przez pełnomocnika należy dołączyć pełnomocnictwo.
23. Podpis podatnika

24. Podpis małżonka

25. Imię i nazwisko oraz podpis pełnomocnika

Objaśnienia:
Szczegółowe informacje dotyczące identyfikatorów działek zostały zawarte w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca
2001r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 1034 z późn. zm.).
a) Identyfikator działki ewidencyjnej składa się z numeru obrębu (w jednostce ewidencyjnej określony za pomocą liczb całkowitych w przedziale od 0001 do
9999), numeru porządkowego arkusza mapy i numeru działki.
Przykładowo: identyfikator działki ewidencyjnej składa się z kodu województwa, kodu powiatu, kodu gminy, oznaczenia typu gminy, numeru ewidencyjnego obrębu,
w szczególnych przypadkach – oznaczenia arkusza mapy ewidencyjnej oraz numeru ewidencyjnego działki.
1.

IR-1/A
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