Załącznik nr 3
do Uchwały Nr XL/248/17 Rady Gminy Turek
z dnia 20 listopada 2017 r.

INFORMACJA O GRUNTACH
Podstawa prawna:
Składający:
Termin składania:
Miejsce składania

A.

Ustawa z dnia 15 listopada 1984r. o podatku rolnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 1892), zwana dalej
„ustawą”
Formularz przeznaczony dla osób fizycznych
W terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności mających wpływ na powstanie (wygaśnięcie) obowiązku
podatkowego lub wysokość opodatkowania
Organ podatkowy właściwy ze względu na miejsce położenia gruntów

Okoliczności powodujące obowiązek złożenia informacji (należy zaznaczyć właściwy kwadrat i wpisać datę nabycia/datę zmiany)

1.

2. Korekta informacji

1. Złożenie informacji

Data nabycia/ data zmiany ¹

_______ - _______ - _____________r.

MIEJSCE SKŁADANIA INFORMACJI
2.

Nazwa i adres siedziby organu podatkowego

WÓJT GMINY TUREK, UL. OGRODOWA 4, 62-700 TUREK
B.

DANE PODATNIKA / PODATNIKÓW:
B.I. DANE IDENTYFIKACYJNE
3.

Pierwsze imię

4.

Drugie imię

5.

Nazwisko

6.

Data urodzenia:

7.

NIP (dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą)

8.

PESEL

11.

Powiat

ADRES ZAMIESZKANIA
9.

Kraj

12. Gmina
16.

Miejscowość

10. Województwo
13.

Ulica

14.

Nr domu

15.

Nr lokalu

17.

Kod pocztowy

18.

Poczta

19. Telefon²

B.II. DANE IDENTYFIKACYJNE
20. Pierwsze imię

21. Drugie imię

22. Nazwisko

23. Data urodzenia:

24. NIP (dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą)

25. PESEL

26. Kraj

27. Województwo

28.

Powiat

29. Gmina

30.

Ulica

31.

Nr domu

32.

34.

Kod pocztowy

35.

Poczta

36. Telefon²

ADRES ZAMIESZKANIA

33.

Miejscowość

Nr lokalu

B.III. DANE IDENTYFIKACYJNE
37. Pierwsze imię

38. Drugie imię

39. Nazwisko

40. Data urodzenia

41. NIP (dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą)

42. PESEL

ADRES ZAMIESZKANIA
43. Kraj

44. Województwo

46. Gmina

47.
51.

50.

Miejscowość

45.

Powiat

Ulica

48.

Nr domu

49.

Kod pocztowy

52.

Poczta

53. Telefon²
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Nr lokalu

C.

C.I DANE DOTYCZĄCE PRZEDMIOTU OPODATKOWANIA
Położenie
nieruchomości

54.

………………….………………………………………………………………………………………………….
55. WŁASNOŚĆ, WIECZYSTE UŻYTKOWANIE, POSIADANIE SAMOISTNE, POSIADANIE GRUNTÓW

Forma władania

STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ SKARBU PAŃSTWA LUB GMINY NA PODSTAWIE ZAWARTEJ UMOWY,
POSIADANIE GRUNTÓW STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ SKARBU PAŃSTWA LUB GMINY BEZ TYTUŁU
PRAWNEGO * - właściwe podkreślić

Nr księgi wieczystej (zbioru dokumentów)

56.

KW Nr ................................................ Sąd Rejonowy w Turku,
Dane geodezyjne

57. Symbol obrębu:

58. Nr arkusza:

59. Nr ewid. działki (działek)

C.II GRUNTY SKLASYFIKOWANE W EWIDENCJI GRUNTÓW JAKO UŻYTKI ROLNE W HA

Klasa
gruntów
I
II
IIIa
III
IIIb
IVa
IV
IVb

Razem:

Grunty orne
symbol: R

Łąki trwałe
symbol: Ł

Pastwiska trwałe
symbol: Ps

Sady symbol:
S-R, S-Ł, S-Ps ³

60.

61.

62.

63.

64.

65.

66.

67.

68.

69.

70.

71.

72.

73.

74.

75.

76.

77.

78.

79.

80.

81.

82.

83.

84.

85.

86.

87.

88.

89.

90.

91.

92.

93.

94.

95.

96.

97.

98.

99.

100.

101.

102.

103.

104.

Powierzchnia gruntów w ha

Klasa gruntów

105.

106.

107.

108.

109.

110.

Grunty pod stawami zarybione łososiem, trocią,
głowacicą, palią i pstrągiem
Grunty pod stawami zarybionymi innymi gatunkami
ryb, grunty pod stawami niezarybionymi, grunty
zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych oraz
grunty pod rowami
Grunty, dla których nie można ustalić przelicznik
111.

Oświadczam, że nie posiadam/posiadam* grunty rolne na terenie innych gmin4

* (właściwe podkreślić)
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Grunty rolne zabudowane
symbol: B-R, B-Ł, B-Ps ³

D.

ZWOLNIENIA Z PODATKU ROLNEGO
D.I Art. 12 ust.1 ustawy o podatku rolnym

Powierzchnia w ha
RAZEM:

1) Użytki rolne:

112.

a) grunty orne

kl. V..........................., kl. VI ......................... kl. VIz …..…

b) sady

kl. V..........................., kl. VI ......................... kl. VIz …..…

c) łąki trwałe

kl. V..........................., kl. VI ......................... kl. VIz …..…

d) pastwiska trwałe

kl. V..........................., kl. VI ......................... kl. VIz …..…

e) grunty rolne zabudowane kl. V..........................., kl. VI ......................... kl. VIz …...…
f) grunty pod stawami

kl. V..........................., kl. VI ......................... kl. VIz …..…

g) grunty pod rowami

kl. V..........................., kl. VI ......................... kl. VIz …...…

2) Grunty zadrzewione i zakrzewione ustanowione na użytkach rolnych:

113.

3) Grunty położone w pasie drogi granicznej,

114.

4) Grunty orne, łąki i pastwiska objęte melioracją - w roku, w którym uprawy zostały zniszczone wskutek robót 115.
drenarskich,
5) Grunty przeznaczone na utworzenie nowego gospodarstwa rolnego lub powiększenie już istniejącego do
116.
powierzchni nie przekraczającej 100 ha:
a) będące przedmiotem prawa własności lub prawa użytkowania wieczystego, nabyte w drodze umowy
sprzedaży,
b) będące przedmiotem umowy o oddanie gruntu w użytkowanie wieczyste,
c) wchodzące w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa, objęte w trwałe zagospodarowanie,
6) Grunty gospodarstw rolnych powstałe z zagospodarowania nieużytków - na okres 5 lat, licząc od roku 117.
następnego po zakończeniu zagospodarowania,
7) Grunty gospodarstw rolnych otrzymane w drodze wymiany lub scalenia - na 1 rok następujący po roku, w
którym dokonano wymiany lub scalenia gruntów;

118.

8) Grunty gospodarstw rolnych, na których zaprzestano produkcji rolnej, z tym że zwolnienie może dotyczyć 119.
nie więcej niż 20% powierzchni użytków rolnych gospodarstwa rolnego, lecz nie więcej niż 10 ha - na okres nie
dłuższy niż 3 lata, w stosunku do tych samych gruntów;
120.

9) Użytki ekologiczne:
10) Grunty zajęte przez zbiorniki wody służące do zaopatrzenia ludności w wodę;
11) Grunty pod wałami przeciwpowodziowymi i grunty położone w międzywałach;

121.
122.

12) Grunty wpisane do rejestru zabytków, pod warunkiem ich zagospodarowania i utrzymania zgodnie z
przepisami o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami;
13) Grunty stanowiące działki przyzagrodowe członków rolniczych spółdzielni produkcyjnych, którzy:
a) osiągnęli wiek emerytalny,
b) są inwalidami zaliczonymi do I albo II grupy,
c) są niepełnosprawnymi o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności,
d) są osobami całkowicie niezdolnymi do pracy w gospodarstwie rolnym albo niezdolnymi do
samodzielnej egzystencji,

123.

14) Grunty położone na terenie rodzinnego ogrodu działkowego, z wyjątkiem będących w posiadaniu
podmiotów innych niż działkowcy lub stowarzyszenia ogrodowe w rozumieniu ustawy z dnia 13 grudnia 2013r. o
rodzinnych ogrodach działkowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 40, z 2015 r. poz. 528 oraz z 2016 r. poz. 2260).

129.

128.

D.II Art. 12 ust.2 ustawy o podatku rolnym
1) uczelnie; zwolnienie nie dotyczy gruntów przekazanych w posiadanie podmiotom innym niż uczelnie

130.

2) publiczne i niepubliczne jednostki organizacyjne objęte systemem oświaty oraz prowadzące je organy, w
zakresie gruntów zajętych na działalność oświatową;

131.

3) instytuty naukowe i pomocnicze jednostki naukowe Polskiej Akademii Nauk, w odniesieniu do gruntów, które
są niezbędne do realizacji zadań, o których mowa w art. 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii
Nauk (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 1869);

132.
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4) prowadzących zakłady pracy chronionej spełniające warunek, o którym mowa w art. 28 ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy 133.
z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.
U. z 2016 r. poz. 2046 i 1948 oraz z 2017 r. poz. 777, 935 i 1428), lub zakłady aktywności zawodowej - w
zakresie gruntów zgłoszonych wojewodzie, jeżeli zgłoszenie zostało potwierdzone decyzją w sprawie przyznania
statusu zakładu pracy chronionej lub zakładu aktywności zawodowej albo zaświadczeniem - zajętych na
prowadzenie tego zakładu, z wyjątkiem gruntów znajdujących się w posiadaniu zależnym podmiotów
niebędących prowadzącymi zakłady pracy chronionej spełniające warunek, o którym mowa w art. 28 ust. 1 pkt
1 lit. b ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób
niepełnosprawnych lub zakłady aktywności zawodowej;
134.
5) instytuty badawcze;
5a) przedsiębiorców o statusie centrum badawczo – rozwojowego uzyskanym na zasadach określonych w 135.
przepisach o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej, w odniesieniu do przedmiotów
opodatkowania zajętych na cele prowadzonych badań i prac rozwojowych;
7) Krajowy Zasób Nieruchomości, w zakresie nieruchomości wchodzących w skład Zasobu Nieruchomości,
136.
o którym mowa w ustawie z dnia 20 lipca 2017 r. o Krajowym Zasobie Nieruchomości (Dz. U. z 2017 r.,
poz. 1529).

E.

F.

G.

ADRES DO KORESPONDENCJI (WPISAĆ W PRZYPADKU GDY JEST INNY NIŻ ADRES MIEJSCA ZAMIESZKANIA)
137. Kraj

138. Województwo

139. Powiat

140. Gmina

141. Ulica

142. Nr domu

143. Nr lokalu

144. Miejscowość

145. Kod pocztowy

146. Poczta

147. Telefon²

PODPIS PODATNIKA/PEŁNOMOCNIKA
148. Imię

149. Nazwisko

150. Data wypełnienia informacji

151. Podpis podatnika

ADNOTACJE ORGANU PODATKOWEGO
152. Uwagi organu podatkowego

153. Podpis przyjmującego formularz

1

Datą nabycia jest moment powstania obowiązku podatkowego. Za datę nabycia uważa się m.in.: datę podpisania aktu notarialnego, datę zawarcia umowy dzierżawy lub
umowy najmu, datę otwarcia spadku (zgonu spadkodawcy),
Data zmiany to moment zmiany obowiązku podatkowego. Za datę zmiany uważa się m.in.: datę zbycia gruntu, datę rozpoczęcia lub zaprzestania prowadzenia
działalności gospodarczej, datę zmiany klasyfikacji gruntu.

² Pole nieobowiązkowe
3

Właściwe podkreślić

4

Podać powierzchnię gruntów rolnych oraz nazwę gminy, na terenie której położone są grunty rolne.

Pouczenie:
Za podanie nieprawdy lub zatajenie prawdy i przez to narażenie podatku na uszczuplenie grozi odpowiedzialność przewidziana w Kodeksie karnym skarbowym.

STRONA 4 z 4

