
SP-1 SPRAWOZDANIE PODATKOWE
W ZAKRESIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI, PODATKU ROLNEGO I PODATKU LEŚNEGO

Rok podatkowy: Nazwa i adres gminy:

Numer identyfikacyjny REGON gminy:

Nazwa województwa:

Nazwa powiatu: Adresat:
(minister właściwy do spraw finansów publicznych za pośrednictwem regionalnej izby
obrachunkowej)Nazwa gminy:

SYMBOLE

WOJEWÓDZTWO POWIAT GMINA TYP GMINY

26 06 03 2

Wójt Gminy Lipnik2021

Urząd Gminy w Lipniku

27-540 LIPNIK

830409838     

świętokrzyskie

opatowski

Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach

102B98AC994F1EC4

LIPNIK

CZĘŚĆ A CZĘŚĆ B

Wyszczególnienie

Wysokość stawki/
średnia cena skupu żyta/
średnia cena sprzedaży
drewna
- w danym roku podatkowym

Podstawa opodatkowania:
powierzchnia/powierzchnia użytkowa/
wartość/liczba hektarów
- stan na dzień 30 czerwca roku
podatkowego, w którym jest sporządzane
sprawozdanie

Podstawa opodatkowania zwolniona
z podatku: powierzchnia/
powierzchnia użytkowa/wartość/
liczba hektarów
- stan na dzień 30 czerwca roku
podatkowego, w którym jest sporządzane
sprawozdanie

1 2 3 4

1. Podatek od nieruchomości ¹

1.1. grunty związane z prowadzeniem działalności
gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w
ewidencji gruntów i budynków 0,920 zł

X X
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1.2. grunty pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub
wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników
sztucznych 4,000 zł

X X

1.3. grunty pozostałe, w tym zajęte na prowadzenie odpłatnej
statutowej działalności pożytku publicznego przez
organizacje pożytku publicznego 0,450 zł

X X

1.4. grunty niezabudowane objęte obszarem rewitalizacji, o
którym mowa w ustawie z dnia 9 października 2015 r. o
rewitalizacji (Dz. U. z 2017 r. poz. 1023, z późn. zm.), i
położone na terenach, dla których miejscowy plan
zagospodarowania przestrzennego przewiduje
przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo
zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym
wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w
życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres
4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z
przepisami prawa budowlanego 3,000 zł

X X

1.5. budynki mieszkalne 0,700 zł X X

1.6. budynki związane z prowadzeniem działalności
gospodarczej oraz budynki mieszkalne lub ich części zajęte
na prowadzenie działalności gospodarczej 22,200 zł

X X

1.7. budynki zajęte na prowadzenie działalności
gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem
siewnym 10,500 zł

X X

1.8. budynki związane z udzielaniem świadczeń zdrowotnych
w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajęte
przez podmioty udzielające tych świadczeń 4,800 zł

X X

1.9. budynki pozostałe, w tym zajęte na prowadzenie
odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez
organizacje pożytku publicznego 7,500 zł

X X

1.10. budowle 2,000% X X

2. Podatek rolny
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2.1. grunty gospodarstw rolnych 42,00 zł X X

2.2. pozostałe grunty  X X

3. Podatek leśny

3.1. lasy, z wyjątkiem wykazanych w sekcji 3.2 196,84 zł X X

3.2. lasy wchodzące w skład rezerwatów przyrody i parków
narodowych

X X

4. Uchwały rady gminy²

4.1. uchwały rady gminy stanowiące źródło danych
wykazanych w części A (sekcja od 1.1. do 1.10.)

4.1.1. Uchwała nr XIII/88/2019 Rady Gminy w Lipniku z dnia 27 listopada 2019 w sprawie ustalenia stawek w
podatku od nieruchomości na terenie Gminy Lipniku  (Dz.Urz.Woj. Świętokrzyskiego 2019.4979)

4.2. uchwały rady gminy stanowiące podstawę udzielonych
zwolnień wykazanych w części B (sekcje od 1.1. do 1.10.)

4.3. uchwały rady gminy stanowiące źródło danych
wykazanych w części  A (sekcja 2.1.)

4.3.1. Uchwała nr XXI/153/2020 Rady Gminy w Lipniku z dnia 4 grudnia 2020 w sprawie obniżenia średniej ceny
skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na rok podatkowy 2021 na obszarze Gminy Lipnik
(Dz.Urz.Woj. Świętokrzyskiego 2020.4477)

4.4. uchwały rady gminy stanowiące podstawę udzielonych
zwolnień wykazanych w części B (sekcje 2.1. i 2.2.)

4.5. uchwały rady gminy stanowiące źródło danych
wykazanych w części A (sekcja 3.1.)

Średniej ceny nie obniżono

4.6. uchwały rady gminy stanowiące podstawę udzielonych
zwolnień wykazanych w części B (sekcje 3.1. i 3.2.)

¹ W sekcji 1. Podatek od nieruchomości − jest możliwe dodawanie wierszy w celu wpisania zróżnicowanych stawek podatku od nieruchomości zgodnie z treścią uchwały rady gminy w sprawie stawek podatku od
nieruchomości.
² W sekcji 4. Uchwały rady gminy – jest możliwe dodawanie wierszy w celu wpisania kolejnych tytułów uchwał rady gminy.
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Wyjaśnienia do sprawozdania SP-1

Symbol Wyszczególnienie Uwaga JST
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