
                                                                        

               Rady Miejskiej z dnia 24 listopada 2015r.

                 Burmistrz Olesna

 Nazwisko PESEL
imię                                                                                          NIP, PKD

imiona rodziców data nabycia lub zmiany

miejsce zamieszkania

numer aktu notarialnego numer ksiegi wieczystej

czy jest podatnikiem podatku od nieruchomości                        użytki rolne położone na terenie innych gmin                            
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1. Dane podatnika    ( właściciela lub posiadacza zgodnie z art.3 ustawy o pod atku rolnym)

MIEJSCOWOŚĆ:
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Informacja o gruntach

 

2. GRUNTY - zgodnie z art. 1 ustawy o podatku rolnym;      powie rzchnia, rodzaj, klasa u żytku rolnego wynikaj ąca z ewidencji gruntów

dotycz ąca obowi ązku podatkowego w zakresie podatku rolnego   

               Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XIV/111/15

Numery działek, jedn. rej :
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W związku z przedstawionymi powy żej informacjami, wnosz ę o wszcz ęcie / wznowienie post ępowania podatkowego

      *)Oświadczam, że są mi znane przepisy Kodeksu karnego skarbowego o odpowiedzialności za podanie danych niezgodnych z rzeczywistością. 

....................................................................................             .....................................................

                    (podpis składaj ącego tel., tel. kom., e-mail)                                      (data)
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Grunty pod stawami 
zarybionymi - 
łososiem,trocią, głowacicą, 
palią i pstrągiem (Wsr)

Grunty rolne zabudowane                   
(B-R; Br-R)
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Razem pow.:    …………………..………………………..ha

Zwolnione od podatku na 
podstawie ustaw 

Zwolnione od podatku na 
podstawie uchwały Rady Miejskiej

wskazać podstawę prawną      …………………………… wskazać podstawę prawną   …………………………………..

Grunty pod stawami 
zarybionymi - innymi 
gatunkami ryb (Wsr)

…………………………………….
             
……………...………….…

Grunty rolne zabudowane                   
(B-Ł, B-Ps, Br-Ł, Br-Ps) 
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Rowy (W)

Grunty pod stawami 
niezarybionymi                   

(Wsr-Ł, Wsr-Ps) 

Grunty pod stawami 
niezarybionymi                    

(Wsr-R)

                    (podpis składaj ącego tel., tel. kom., e-mail)                                      (data)



Podstawa Prawna: Art. 6a ust.5 ustawy z dnia 15 listopada 1984r. o podatku rolnym.  
                                       
Składający: Formularz przeznaczony dla osób fizycznych będących właścicielami gruntów, posiadaczami 
samoistnymi gruntów, użytkownikami wieczystymi gruntów, posiadaczami gruntów na podstawie umowy                                                
zawartej stosownie do przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników lub przepisów dotyczących uzyskiwania                                            
rent strukturalnych oraz posiadaczami gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu 
terytorialnego.
                                                                                                                                                                                                                
W przypadku wystąpienia nadpłaty, zgodnie z ustawą ordynacja podatkowa,  wnoszę o:
           zwrot pełnej kwoty na rachunek bankowy nr __ ____ ____ ____ ____ ____ ____,
           zaliczenie na poczet przyszłych zobowiązań podatkowych,
           …………………………………………………………….
                                                                                                                           ………….………………….….
                                                                                                                                   (podpis składającego)
POUCZENIE:
1. Osoby fizyczne są obowiązane złożyć właściwemu organowi podatkowemu informację o gruntach, 
     w terminie 14 dni od daty zaistnienia okoliczności uzasadniających  powstanie albo wygaśnięcie obowiązku
     podatkowego w zakresie podatku rolnego lub o zaistnieniu zmian.
2. W przypadku gdy zobowiązanie podatkowe nie zostało wykonane w całości lub w części, niniejsza informacja                                                                                                                                                                  
stanowi podstawę do wystawienia tytułu egzekucyjnego.
3. Organem podatkowym właściwym w sprawie podatku rolnego jest Burmistrz Olesna.
4. Podatek rolny za rok podatkowy od osób fizycznych ustala, w drodze decyzji, organ podatkowy właściwy ze względu                                       
na miejsce położenia gruntów.
5. Podatek jest płatny w ratach w terminach do dnia 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada roku podatkowego.                                                                                                                                                                                                 
6. W przypadku gdy kwota podatku nie przekracza 100 zł, podatek jest płatny jednorazowo w terminie płatności pierwszej 
raty. 

DEFINICJE:

1. Opodatkowaniu podatkiem rolnym podlegają grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako
    użytki  rolne, z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność                                                 użytki  rolne, z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność                                             
rolnicza – art.1 ustawy z dnia 15 listopada 1984r. o podatku rolnym.

2. Podatnikami podatku rolnego są osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne, w tym spółki 
   nieposiadające osobowości prawnej, będące:
a) właścicielami gruntów,
b) posiadaczami samoistnymi gruntów
c) użytkownikami wieczystymi gruntów
d) posiadaczami gruntów, stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego –  
   art. 3   ust 1 ustawy z dnia 15 listopada 1984r. o podatku rolnym (Dz.U. z 2006 r. Nr 136, poz.969 ze zm.)

3. Podstawę opodatkowania podatkiem rolnym stanowi :
a) dla gruntów gospodarstw rolnych - liczba hektarów przeliczeniowych ustalona na podstawie powierzchni, rodzajów                
i klas użytków rolnych wynikaj ących z ewidencji gruntów i budynków oraz zaliczenia do okręgu podatkowego,
b) dla pozostałych gruntów – liczba hektarów wynikająca z ewidencji gruntów i budynków
   art. 4   ust 1 ustawy z dnia 15 listopada 1984r. o podatku rolnym.
  


