Załącznik Nr 5
do Uchwały Rady Gminy Cisek
Nr XI/73/2011 z dnia 19 grudnia 2011 roku
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(adnotacje organu podatkowego)
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INFORMACJA O GRUNTACH
2. Rok

na

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

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Tekst jedn. Dz.U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969 ze zm.)
Składający:
Formularz przeznaczony dla osób fizycznych będących właścicielami gruntów lub współwłaścicielami gruntów, posiadaczami
samoistnymi gruntów lub współposiadaczami samoistnymi gruntów, użytkownikami wieczystymi gruntów lub współużytkownikami
wieczystymi gruntów, posiadaczami gruntów lub współposiadaczami gruntów na podstawie umowy zawartej stosownie do przepisów o
ubezpieczeniu społecznym rolników oraz posiadaczami gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu
terytorialnego.
Termin składania: W terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie albo wygaśnięcie obowiązku podatkowego w zakresie
podatku rolnego, lub o zaistnieniu zmian mających wpływ na wysokość podatku.
Organ podatkowy: Wójt Gminy Cisek – właściwy ze względu na miejsce położenia gruntów.

A. MIEJSCE SKŁADANIA INFORMACJI
3. Urząd Gminy Cisek
ul. Planetorza 52,
47-253 Cisek

B. DANE SKŁADAJĄCEGO INFORMACJĘ
B.1 DANE IDENTYFIKACYJNE (zaznaczyć właściwą kratkę):
 1. Właściciel  2. Współwłaściciel (nieprowadzący gospodarstwa w całości)  3. Współwłaściciel (prowadzący gospodarstwa w całości)
 4. Posiadacz samoistny  5. Współposiadacz samoistny  6. Użytkownik wieczysty  7. Współużytkownik wieczysty  8. Posiadacz
 9. Współposiadacz
4. Nazwisko, pierwsze imię, data urodzenia
5. Imię ojca, imię matki
6. Numer PESEL / REGON
7. Numer Identyfikatora Podatkowego (NIP) wypełniają osoby prowadzące działalność gospodarczą

B.1.1 ADRES ZAMIESZKANIA
8. Kraj

9. Województwo

10. Powiat

11. Gmina

12. Ulica

13. Numer domu / Numer lokalu

14. Miejscowość

15. Kod pocztowy

16. Poczta

B.2 DANE IDENTYFIKACYJNE (zaznaczyć właściwą kratkę):
 1. Właściciel  2. Współwłaściciel (nieprowadzący gospodarstwa w całości)  3. Współwłaściciel (prowadzący gospodarstwa w całości)
 4. Posiadacz samoistny  5. Współposiadacz samoistny  6. Użytkownik wieczysty  7. Współużytkownik wieczysty  8. Posiadacz
 9. Współposiadacz
17. Nazwisko, pierwsze imię, data urodzenia
18. Imię ojca, imię matki
19. Numer PESEL / REGON
20. Numer Identyfikatora Podatkowego (NIP) wypełniają osoby prowadzące działalność gospodarczą

B.2.1 ADRES ZAMIESZKANIA
21. Kraj

22. Województwo

23. Powiat

24. Gmina

25. Ulica

26. Numer domu / Numer lokalu

27. Miejscowość

28. Kod pocztowy

29. Poczta

B.3 DANE IDENTYFIKACYJNE PEŁNOMOCNIKA:
30. Nazwisko, pierwsze imię, data urodzenia
31. Imię ojca, imię matki
32. Numer PESEL / REGON
33. Numer Identyfikatora Podatkowego (NIP) wypełniają osoby prowadzące działalność gospodarczą

B.3.1 ADRES ZAMIESZKANIA
34. Kraj

35. Województwo

36. Powiat

37. Gmina

38. Ulica

39. Numer domu / Numer lokalu

40. Miejscowość

41. Kod pocztowy

42. Poczta

C. OKOLICZNOŚCI POWODUJĄCE KONIECZNOŚĆ ZŁOŻENIA INFORMACJI
43. Okoliczności (zaznaczyć właściwą kratkę)
 1. Informacja składana po raz pierwszy na dany rok

 2. Korekta uprzednio złożonej informacji

D. DANE DOTYCZĄCE PRZEDMIOTÓW OPODATKOWANIA (włącznie ze zwolnionymi wykazanymi
w pkt.E)
Powierzchnia gruntu w hektarach fizycznych ( z dokładnością do 4 miejsc po przecinku):
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D.1 Miejsce (adres/y) położenia przedmiotów opodatkowania

D.2 Numery księgi wieczystej lub zbioru/ów dokumentów oraz numer/y działek

E. INFORMACJA O PRZEDMIOTACH ZWOLNIONYCH – z mocy ustawy o podatku rolnym z dnia
15 listopada 1984 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 136, poz.969 z późn. zm.)
(podać rodzaj, klasę i powierzchnię gruntów zwolnionych oraz przepis prawa - z jakiego tytułu występuje zwolnienie, z wyłączeniem wykazanych
w części D)

L.p.

Rodzaj gruntu

Klasa

Podstawa prawna zwolnienia

Powierzchnia w hektarach
fizycznych

F. INFORMACJA DOTYCZĄCA PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI ROLNICZEJ
 1.Prowadzę działalność rolniczą

 2.Nie prowadzę działalności rolniczej

G. OŚWIADCZENIE I PODPIS SKŁADAJĄCEGO / OSOBY REPREZENTUJĄCEJ
SKŁADAJĄCEGO
Oświadczam, że podane przeze mnie dane są zgodne z prawdą.
44. Podpis właściciela, posiadacza samoistnego,

45. Podpis współwłaściciela, współposiadacza samoistnego,

użytkownika wieczystego, posiadacza

współużytkownika wieczystego, współposiadacza

46. Podpis pełnomocnika

47. Data wypełnienia (dzień - miesiąc - rok)

Pouczenie:
Na podstawie ustawy z dnia 15 listopada 1984r. o podatku rolnym (tekst jednolity Dz. U. z 2006r. Nr 136, poz. 969,
z późn. zm.) opodatkowaniu podatkiem rolnym podlegają grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako
użytki rolne lub jako grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych, z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie
działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza.
Za gospodarstwo rolne uważa się obszar gruntów 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, nie posiadającej 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 hodowla ryb.
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