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DECYZJA PLATNICZA nr FN-P. 3í2í.í8.266.20í3
na podatek rolny za 20í3 rok.

\ rymiaru nalê2nosci pieniQ2nych wchodz4cych w sklad podatku rolnego dokonano na podstawie art.21 51 pkt 2, art 207 ustawy z dnia 29 sierpnia 1 997r.
- Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 10.06.2012t., poz.749l.j..) oraz art.í, aft.2, aft.4 ust,1, art.6 ust.1 i 2, art.6a ust.4a, art.6c ustiawy
z dnia í5 listopada 1984r. o podatku rolnym (Dz.U. 22006 t. Nr 136, poz. 969 ze zm.)oraz Uchwaly Nr )fi)V/18312012 Rady Miasta Deblin z dnia 30 pardziemika2ol2 t
w sprawiê obnitenia óredniej ceny skupu zyta przyjmowaneiï;ïïjfi:datku rolneso na 2013 r.

podatek rolny w kwocie: 64,00 zl.
Liczba miesigcy: 12

Uzasadnienie wymiaru:
Wysokoéó podatku ustalono na podstawie ewidencji gruntów i budynków orazzlo2onel pzez podatnika informacji podatkowej,

iac stawki okreSlone w aktualnie przepisach

1. Od niniejszej decyzji sluzy prawo wniesienia odwolania do Samoz4dowego Kolegium Odwolawczego w Lublinie w terminie 14 dni od daty jej doreczenia
za po6rednictwem Burmistaa Miasta Deblin.

2. Wplat dokon),waé motna : w kasiê uzqdu.- pok.6, pzez pog{tQ lub na rachunek bankowy Uzedu Miasta - Bank Pekao S.A. g/Lqblin nÍ konta 88.1240 5497 1111 0010 4906 7609f
Í
\È

2. Wplat dokon)rwaé mo2na : w kasiê uzedu - pok.6, peez pocztQ lub na rachunek bankowy Uzedu Miasta - Bank Pekao S.A. O/Lqblin nr konta 88 12
3. Od niewplaconego w terminie zobowiqzania pienie2nego pobiera sie odsetki za zwloke poczAwszy od dnia nastQpnego po uplywie teÍminu platnoóci,

zgodnie z obowi4zujacymi przepisami. Niewplacone w têrminie zobowiazanie pienie2ne zostanie Sciqgniete przymusowo w myÉl obowiezujacych prz€
4. Zgodnie z art. 210 S 2a ustawy z dnia 29 sieÍpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa / Dz.U..z !0 maja2012t.., po2..749 têkst.jednolity/ dêcyzja naklada

Niêwplacone w têrminie zobowiazanie pienietne zostanie Sciqgniete przymusowo w myÉl obowiezujacych pzepisów wraz z kosztami.
29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa / Dz.U. z 10 maja 201 2t. , poz.749 têkstjednolityl decyzja naklada na stronq obowiqzek
sów o postqpowaniu egzekucyjnym w administracji. Podatnik ponosi Íównie2 odpowiedziahoÉé kam4 za usuniecie, ukrycie, zbycie,podlegaj4cy wykonahiu w trybie pzepisów o postepowaniu egzekucyjnym w administracji. Podatnik ponosi równie2 odpowiedzialnoÉé kam4za usuniecie, ukrycie, zbyèie,

daro$/anie, zniszczenie, zecz!,wiste lub pozome obciazenie albo uszkodzenie skladników maj4tku strony, majece na celu udaremnienie egzekucji obowi4zku
wynikajacego z tej decyzji.
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