
BURMISTRZ WĄSOSZA 2019.02.07

 Nr rejestru: 0000000000

Pan/Pani:
XXXXXXXXX    YYYYYY
UL. QWERTY 345, 56-210 WĄSOSZ

Decyzja na łączne zobowiązanie pieniężne nr Fin.3123.XXX z dnia 2019.02.07

w sprawie wymiaru podatku rolnego, leśnego oraz podatku od nieruchomości za 2019 rok

Na podstawie art. 207, art. 21 § 1 pkt 2 i § 5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (Dz.U. 2018, poz. 800 z późn. zm.), art. 2, 3, 4, 6, 6a, 6c
ustawy z 15 listopada 1984r. o podatku rolnym (Dz.U. 2017, poz. 1892 z późn. zm.), uchwała nr III/13/18 Rady Miejskiej Wąsosza z dnia 12 grudnia 2018r. w

sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego w 2019r. (Dz. Urz. Woj. Dolnośl. 2018, poz. 6264) i Komunikat Prezesa Głównego
Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2018r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego

na rok podatkowy 2019 (M.P.2018, poz. 1004),  art. 1, 6, 6a ustawy z 30 października 2002r. o podatku leśnym (Dz.U. 2017, poz. 1821 z późn. zm.) i komunikat
Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2018 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna

uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2018r. (M.P.2018, poz. 1005),    art. 2, 3, 4, 5, 6 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach
lokalnych (Dz.U. 2018, poz. 1445 z późn. zm.) oraz uchwała nr III/12/18 Rady Miejskiej Wąsosza z dnia 12 grudnia 2018r. w sprawie określenia stawek podatku

od nieruchomości (Dz. Urz. Woj. Dolnośl. 2018, poz. 6263),  .

USTALAM

Łączne zobowiązanie pieniężne za rok 2019 w wysokości: 855,00zł
słownie: osiemset pięćdziesiąt pięć zł 00/100

Płatne w ratach i terminach:

1 rata do dnia: 2019.03.15 w kwocie: 215,00zł
2 rata do dnia: 2019.05.15 w kwocie: 214,00zł
3 rata do dnia: 2019.09.15 w kwocie: 213,00zł
4 rata do dnia: 2019.11.15 w kwocie: 213,00zł

w tym:
Podatek rolny w kwocie: 786,00zł (słownie: siedemset osiemdziesiąt sześć zł 00/100)
Podatek leśny w kwocie: 25,00zł (słownie: dwadzieścia pięć zł 00/100)
Podatek od nieruchomości w kwocie: 44,00zł (słownie: czterdzieści cztery zł 00/100)

UZASADNIENIE WYMIARU
Wysokość podatku rolnego, leśnego oraz podatku od nieruchomości ustalono na podstawie złożonej przez Pana/Panią 
deklaracji, ewidencji gruntów, planu urządzenia lasu, uproszczonego planu urządzenia lasu, stosując stawki określone w 
aktualnie obowiązujących przepisach podatkowych.
1) Podatek rolny
Stawka z 1ha fizycznego: 270,00zł/ha Stawka z 1ha przeliczeniowego: 135,00zł/ha

Karta
Powierzchnia w ha fiz. Powierzchnia w ha przel.

ogółem
podstawy
podatku

ogółem
podstawy
podatku

Adres
Podatek rolny

przed
odlicz.ulg [zł]

Ulgi
Podatek rolny
po odliczeniu

ulg [zł]

00000000000-D [gospodarstwo]
7,1000 0,0000 6,10 5,82
785,60 786

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Nr geodezyjny: 11111 7,1000 0,0000 6,10 5,82
Grunty orne - IIIb 0,2800 0,0000 0,38 0,38
Grunty orne - IVa 2,4400 0,0000 2,68 2,68
Grunty orne - IVb 1,9400 0,0000 1,55 1,55
Grunty orne - V 0,3200 0,0000 0,11 0,00
Grunty orne - VI 0,5000 0,0000 0,10 0,00
Grunty rolne zabudowane (łąki i pastwiska) - IV 0,3200 0,0000 0,32 0,32
Użytki zielone - III 0,3300 0,0000 0,41 0,41
Użytki zielone - IV 0,6300 0,0000 0,47 0,47
Użytki zielone - V 0,3400 0,0000 0,07 0,00
Władania: 
XXXXXXXXXX, własność, NIP: 000-000-00-00
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2) Podatek leśny
Stawka podatku leśnego: 42,2356zł/ha

Karta
Ha fizyczne stanowiące

podstawę
opodatkowania

Kwota podatku leśnego

Rodzaj lasu
Powierzchnia lasów

ha fizyczne ogółem podstawy podatku
0000000000
XXXXXXXXXXXXXXX, 56-210 WĄSOSZ, Nr geodezyjny: 11111

0,6000 (100%)
0,0000 (50%)

25,00

Lasy z wyjątkiem zwolnionych od podatku - Lasy pozostałe 0,6000 0,60
Władania: 
XXXXXXXXXX, własność, NIP:  000-000-00-00

3) Podatek od nieruchomości
Karta i adres jednostki

Rodzaj nieruchomości Podstawa Stawka Okres obowiązywania L.m. Podatek [zł]
0000000000 - XXXXXXXXXXXXXXX, 56-210 WĄSOSZ, Nr geodezyjny: 11111
bud.miesz.lub ich części 58,00 0,75 2019.01.01 2019.12.31 12 43,50
pozostałe budynki lub ich części (zniżka 100%) 200,00 6,90 2019.01.01 2019.12.31 12 0,00
Władania: 
XXXXXXXXXX, własność, NIP:  000-000-00-00

POUCZENIE
Podmiot, który w celu udaremnienia zabezpieczenia lub egzekucji należności podatkowych wynikających z niniejszej decyzji usuwa, ukrywa, zbywa, daruje,
niszczy, rzeczywiście lub pozornie obciąża albo uszkadza składniki swojego majątku podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5 [( podstawa
prawna:  art. 210 § 2a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (Dz.U 2018, poz. 800 z późn.zm.), w związku z art. 300 § 2 ustawy z dnia 6
czerwca 1997r. - Kodeks karny (Dz.U. 2017, poz. 2204 z późn zm.)].
1. Od niniejszej decyzji służy prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Legnicy za pośrednictwem Burmistrza Wąsosza,
w terminie 14 dni od daty doręczenia.
Stosownie do treści art. 222 przywoływanej wyżej ustawy – Ordynacja podatkowa, odwołanie od niniejszej decyzji, powinno zawierać zarzuty przeciw decyzji,
określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to zadanie.
2. Podatek jest płatny do rąk sołtysa, w kasie Urzędu Miejskiego Wąsosza lub na rachunek bankowy

 PKO BP SA I O/Legnica 92 1020 3017 0000 2302 0026 4457.

3.  Od  niewpłaconego  w  terminie  podatku  naliczone  zostaną  odsetki  za  zwłokę,  począwszy  od  dnia  następnego  po  upływie  terminu  płatności,  zgodnie
z obowiązującymi przepisami. Nie wpłacone w terminie zobowiązania pieniężne zostaną ściągnięte przymusowo w myśl obowiązujących przepisów prawa wraz
z odsetkami.
4. Decyzja niniejsza, do upływu powyższego terminu do wniesienia odwołania, jak również po wniesieniu odwołania, do dnia wydania decyzji w danej sprawie
przez organ odwoławczy – jako decyzja nieostateczna, nie podlega wykonaniu, chyba, że zostanie jej nadany rygor natychmiastowej wykonalności w odrębnym
postanowieniu.
Uwaga ! O zmianach mających wpływ na wysokość podatku  należy zawiadamiać Burmistrza Wąsosza na odpowiednim wzorze informacji w terminie

14 dni od daty zaistnienia zmian. 

2019.02.07,
(data, podpis, stanowisko służbowe)

Łączna  kwota  podatku  do  zapłaty  zaznaczona  została  kolorem  czerwonym.  Kwoty
poszczególnych  podatków  zaznaczone  kolorem  żółtym   są   kwotami  częściowymi
składającymi się na ogólną wysokość podatku należnego gminie. 


