
Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr  XXXIII/375/2017
Rady Gminy Podegrodzie
z dnia  28 listopada 2017 r.

Informacja o gruntach 

NIP*.................................................................PESEL *.........................................................

............................................................................................................................................................. 
Nazwisko i imię adres zamieszkania forma własności ** 

NIP *..........................................................................PESEL*..........................................................

............................................................................................................................................................ 
Nazwisko i imię adres zamieszkania forma własności ** 

NIP*..........................................................................PESEL *.........................................................

..........................................................................................................................................................
Nazwisko i imię adres zamieszkania forma własności ** 

Przedmiot opodatkowania Powierzchnia użytków rolnych
w ha fizycznych wynikająca 

z ewidencji gruntów i budynków
Grunty  sklasyfikowane  w ewidencji  gruntów
i budynków jako użytki rolne lub jako grunty
zadrzewione  lub  zakrzewione  na  użytkach
rolnych,  z  wyjątkiem  gruntów  zajętych  na
prowadzenie  działalności  gospodarczej  innej
niż działalność rolnicza. ***

Nr hipoteczny KW ( nieobowiązkowo)...………….....................................................................

Zdarzenie mające wpływ na wysokość opodatkowania ..............................................................
......................................................................................................................................................

Data zdarzenia .............................................................................................................................

................................dnia ..............................                          ........................................................
                                                                                                            Nazwisko i imię



Wypełnioną  informację  należy  zwrócić  do  Urzędu  Gminy  w  Podegrodziu  w  terminie  14  dni
od otrzymania niniejszej informacji.

*   Numer  PESEL  podają  podatnicy  będący  osobami  fizycznymi  objętymi  rejestrem  PESEL
nieprowadzący działalności gospodarczej lub niebędący zarejestrowanymi podatnikami podatku od
towarów  i  usług.  Numer  NIP   podają  pozostałe  podmioty  podlegające  obowiązkowi
ewidencyjnemu. 

** Forma własności:  właściciel  /współwłaściciel  /posiadacz  samoistny /dzierżawca/  użytkownik
wieczysty  lub  posiadacze  gruntów,  stanowiących  własność  Skarbu  Państwa  lub  jednostki
samorządu terytorialnego, jeżeli posiadanie:
a)  wynika z  umowy zawartej  z  właścicielem, z Krajowym Ośrodkiem Wsparcia  Rolnictwa lub
z innego tytułu prawnego albo
b) jest bez tytułu prawnego, z wyjątkiem gruntów wchodzących w skład Zasobu Własności Rolnej
Skarbu Państwa lub będących w zarządzie Lasów Państwowych; w tym przypadku podatnikami są
odpowiednio  jednostki  organizacyjne Krajowego  Ośrodka  Wsparcia  Rolnictwa i  Lasów
Państwowych.

*** Za gospodarstwo rolne uważa się obszar gruntów, o których mowa w art. 1 ustawy o podatku
rolnym,  o  łącznej  powierzchni  przekraczającej  1  ha  lub  1  ha  przeliczeniowy,  stanowiących
własność  lub  znajdujących  się  w  posiadaniu  osoby  fizycznej,  osoby  prawnej  albo  jednostki
organizacyjnej, w tym spółki, nieposiadającej osobowości prawnej.
Za  działalność  rolniczą  uważa  się  produkcję  roślinną  i  zwierzęcą,  w  tym  również  produkcję
materiału siewnego, szkółkarskiego, hodowlanego oraz reprodukcyjnego, produkcję warzywniczą,
roślin ozdobnych, grzybów uprawnych, sadownictwa, hodowlę i produkcję materiału zarodowego
zwierząt,  ptactwa i  owadów użytkowych, produkcję zwierzęcą typu przemysłowego fermowego
oraz chów i hodowlę ryb.

Jeżeli grunty gospodarstwa  rolnego zostały w całości lub w części wydzierżawione na podstawie
umowy zawartej  stosownie  do  przepisów o  ubezpieczeniu  społecznym rolników lub przepisów
dotyczących uzyskiwania rent strukturalnych, podatnikiem podatku rolnego jest dzierżawca.

Na  podstawie  art.  6a  ust.  5  ustawy o  podatku  rolnym,  osoby fizyczne  są  obowiązane  złożyć
właściwemu organowi podatkowemu informacje o gruntach, sporządzone na formularzach według
ustalonego wzoru, w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie
albo wygaśnięcie obowiązku podatkowego w zakresie podatku rolnego, lub o zaistnieniu zmian.

Jeżeli grunty stanowią współwłasność lub znajdują się w posiadaniu osób fizycznych oraz osób
prawnych, jednostek organizacyjnych, w tym spółek, nieposiadających osobowości prawnej - osoby
fizyczne składają deklarację na  podatek rolny oraz opłacają  podatek na zasadach obowiązujących
osoby prawne.

http://sip.lex.pl/#/hipertekst/16791718_art(3)_1
http://sip.lex.pl/#/hipertekst/16791718_art(3)_2

