
Załącznikdo UchwałyNrX.60.2015RadyGminy
w Imielnie z dnia 30 listopada 2015 roku

INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI, ROLNEGO,
LEŚNEGOl

na rok

Podstawa prawna; Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opIatach lokalnych (tekstjedn. Dz. U. z 2014 r poz.849 z późno

zm.), ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (tekst jedno Dz. U. z 2013 r poz. 1381 z późno zm.),

ustawa z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym ( tekst jedno Dz. U. z 2013 poz. 465)

Składający:
Formularz przeznaczony jest dla osób fizycznych, podatników podatku rolnego, będących właścicielami
gruntów, posiadaczami samoistnymi gruntów, użytkownikami wieczystymi gruntów, posiadaczami gruntów,
stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego.

W terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie bądź wygaśnięcie obowiązku
Termin składania podatkowego lub zaistnienia zdarzeń mających wpływ na wysokość podatku.

Miejsce składania
Wójt Gminy właściwy ze względu na miejsce położenia przedmiotów opodatkowania

A. MIEJSCE SKŁADANIA INFORMACJI I
5. Nazwa i adres organu podatkowego

WÓJT GMINY IMIELNO

B. DANE SKŁADAJĄCEGO INFORMACJĘ

B.1 DANE IDENTYFIKACYJNE
6. Rodzaj własności (Z8ZflaC2YC własCIWY kwadrat)

D 1. właściciel D 3 uzylkownik wieczysty D 5 posiadacz samoistny D 7. poSiadacz

D 2. wsp61wlaśclc,el D 4. wsp6Iuzytkown,k wieczysty D 6 współposiadacz samoistny D B wsp61posiadacz

7. Nazwisko

8. Pierwsze imię, drugie imię

9. Numer PESEL(w pr2ypad~OJpodalnl~6w będących OSOMml r,zyczn';fTll otljęlvm rejestrem "UH nieplowadzącycll działalnoŚCIgospodarczej lub ""!będących zarejestrowanym; podaln•••.am' podatku Od lowarOw, OJSIutll

B.2 ADRES ZAMIESZKANIA
10. Kraj 111.Województwo 112. Powiat

13. Gmina 114. Ulica 115. Nr domu 116. Nr lokalu

17. Miejscowość 118. Kod pocztowy 119. Poczta

C. OKOLlCZNOSCI POWODUJĄCE KONIECZNOSC ZŁOZENIA INFORMACJI

Podatnik ma obowiązek złożenia wraz z korektą infonnacji pisemnego uzasadnienia przyczyn korekty - art. 81 Ordynacji podatkowej.

20. Okoliczności (zaznaczyć vo1aŚQwy kwadrat).

D 1. powstanie obowiązku podatkowego D 2 korekta danych D 3 wygaśnięcie ooowiązku podatkowego

21. Data powstania ooowiClzku podatkowego 22. Dala korekty danych 23. Data wygaśnięcia obowiązku podatkowego

(dzień.miesiąc-Ick) (<lz,eń.miesiąc;.ro~l (dzUl/l.rllIesJąc;.ro~)

.....

INiepotrzebne skreślić



I. PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI

C. DANE DOTYCZĄCE PRZEDMIOTÓW OPODATKOWANIA
1. Miejscela (adres/y) polożenia przedmiotów opodatkowania oraz numer/y działek

2. Numer/y księgi wieczystej lub zbioru/ów dokumentów

Wyszczególnienie
Podstawa opodatkowania

C.1 POWIERZCHNIA GRUNTÓW
l. związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu

na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków , m
2

2. pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami
owierzchnio mi n c mi "ezior i zbiorników sztuczn ch , ha

pozostałe grunty
,

........................•..•...........••..•.................••..........••.•••.........••••....... m

4.grunty niezabudowane objęte obszarem rewitalizacji, o których mowa
w ustawie z dnia 23 lipca 2015r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2015r'

l
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• m

2

poz. 1777).

C.2 POWIERZCHNIA UŻYTKOWA (mierzona po wewnętrznej długości ścian na wszystkich kondygnacjach, z wyjątkiem
powierzchni klatek schodowych oraz szybów dźwigowych; za kondygnacje uważa się również garaże podziemne, piwnice, sutereny,1
i poddasza użytkowe. Powierzchnię pomieszczeń o wysokości od 1.40 m do 2,20 m zalicza się do powierzchni użytkowej budynku
IW 50%. a mniejszą niż 1,40 m, pomija się)
IBUDYNKÓW LUB ICH CZĘŚCI (budynek - obiekt budowlany w rozumieniu przepisów prawa budowlanego, który jest trwale związany
,z gruntem. wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach)

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

.....................................................................................•......... m

...................................................................... , m I

..................................................................... , m

,
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::.'~2

,
.......................................................................................... , m

........................................................................................... , m

........................................................................................... , m
2

m'
1. mieszkalnych
~tym:
• kondygnacji o wysokości od 1.40 do 2.20 m (zaliczyć 50% powierzchni)
_ kondYQnacli o wvsokości nowvżei 2,20m
2. związanych z prowadzeniem działalności gospodar~zej: w części

budynków mieszkalnych/w budynkach pozostałych
~tym:
• kondygnacji o wysokości od 1,40 do 2,20m(zaliczyć 50% powierzchni) ...........................................................................................•........ m

2

• kondygnacji o wysokości powyżej 2.20m , m
2

3. zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu
kwalifikowanym materiałem siewnym l 2Wtym: 1" .........................................................................................•......... m,

_ kondygnacji o wysokości od 1,40 do 2,20m (zaliczyć 50% powierzchni) ...........................................................................................•........ m2
_ kondygnacji o wysokości oowvżeiu2,20m , m

14.związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu , m
przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty
udzielające tych świadczeń
wtym:

kondygnacji o wysokości od 1,40 do 2,20m (zaliczyć 50% powierzchni)
kondyanacii o wysokości Domżei 2,20m

'[5. Zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku
publicznego przez organizacje pożytku publicznego

tym:
_ kondygnacji o wysokości od 1,40 do 2,20 m (zaliczyć 50% powierzchni)
• kondygnacji o wysokości powyżej 2,20 m

6. pozostałych ogółem:
w tym:

- domki letniskowe
- budynki gospodarcze
- garaże

IC.3 BUDOWLE - według wartoscl określonej wart. 4 ust. 1 pkt 3 iii
,ust. 3 - 7 ,

.......................................................................................... , m

.......................................................................•....... m I
2

....................................................................... , m I
.......................................................................•....... m21

I
.....................................................................................................złj

lNiepotrzebne skreślić



ID INFORMACJA O NIERUCHOMOŚCIACH ZWOLNIONYCH•
l. budynki gospodarcze lub ich części położone na gruntach gospodarstw rolnych, sluzące

................................................. ,........ m2
wvłacznie działalności rolniczej

2. inne (podać rodzaj, powierzchnię gruntów, budynków, budowli zwolnionych oraz przepis
prawa z którego wynika zwolnienie)

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 0.0

................................................. ,........ m2

................................................... ,........ m2....................................................................................................................................................................

I. PODATEK ROLNY

D. DANE DOTYCZĄCE PRZEDMIOTOW OPODATKOWANIA (wł,!cznie z.e z.wolnionymi od podatku)

Klasy utytków rojnych wynikaj,!ce z ewidencji gruntów Powierzchnia gruntów w hektarach fizycznych

I budynków (z dokładności,! do 1 m °l

, b

Grunty orne

I

"
lila

IIlb

• •
IV.

IVb

V

Vl

Vl,

Sady

I

"
lila

lUb

IV.

IVb

V

VI

VI,

Łi\kltrwale

I

"
III

IV

V

lNiepotrzebne skreślić



VI.
VI,

Pastwiska trwale

I

II

III

.,' IV

I::~r V

VI

:'
L'

VI,

I;~•• Grunty rojne zabudowane

Grunty dla których nie mo1na ustalić przelicznika

a b

Grunty pod stawami

aj zarybionymi łososiem, trocią. głowacicą. palią

bJ zarybione innymi gatunkami ryb nU: w pozycji al

oj grunly pod stawami nie zarybionymi

Rowy

Grunty zadrzewione l zakrzewione na utytkach rolnych

Nieutytki

Razem 24,

F. INFORMACJA O ZWOLNIENIACH W POOATKU ROLNYM

(podać rodzaj, klasę Ipowierzchnię gruntów zwolnionych oraz przepis prawa .z którego wynika zwolnienie)

... .. ,.. ...... ... ." ...... ............ ...... ........ .... .. ..... .. .......... ., ,.. ., .. , ...... .. ,., ....... .... ...... ..... ...... .. ' .......... . ... ...... .............

... ........... .. ......... ......... .,. ....... ...... ..... .. ......... .. ..... ...... .. ,., ......... .... .. ......... .. , ... ..... .... ...... ... ..... ...... ... .. , ......... ,..

......... ...... ., ......... ., , .. .. ... ........ ..... ...... ....... ......... ... ...... .................. .. ' ....... ... .................. , ..

I. PODATEK LEŚNY

H. POWIERZCHNIA LASU
Powierzchnia w ha

fizycznych

• wynikająca z ewidencji gruntów i budynków ......... ......... ,.........

,. zwolniona od podatku leśnego w tym: .... ................. ,.. ......

a) lasy z drzewostanem do 40 lat ....... .......... ... ... ....

b) inne (podać rodzaj, powierzchnię gruntów zwolnionych oraz przepis prawa . z jakiego tytułu występuje

zwolnienie) .... ...... .......... ,........

'Niepotrzebne skreślić



• ................... ................................. ., ................ ..... ............... .............. ................
........................... ........

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

2. podlegająca opodatkowaniu: ....... ...... .......... ......

a) lasy powyżej 40 lat
......... ...... .....•........

b) lasy wchodzące w skład rezerwatów przyrody i parków narodowych stawka podatku leśnego, o której mowa w ust. 1,

ulega obniżeniu o 50%
........ ...... ••••• 0 •••• ....

3. Imię 4. Nazwisko

5. Data wypełnienia (dzień ~miesiąc - rok) 6. Podpis (pieczęć) składającego I osoby reprezentującej składającego
(niepotrzebne skreślić)

ADNOTACJE ORGANU PODATKOWEGO
Uwagi organu podatkowego

Identyfikator przyjmującego formularz Data i podpis przyjmującego formularz

POUCZENIE

Zgodnie z art. 63 ~ 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz.U. z 2015 r. poz. 613 ze zm.),
podstawy opodatkowania, kwoty podatków, odsetki za zwłokę, opłaty prolongacyjne, oprocentowanie nadpłat oraz wynagrodzenia
przysługujące płatnikom zaokrągla się do pełnych złotych, w ten sposób, że końcówki kwot wynoszące mniej niż 50 groszy pomija
się, a końcówki kwot wynoszące 50 i więcej groszy podwyższa się do pełnych złotych. Zgodnie z art.6 usl,11 a ustawy o podatkach
i opłatach lokalnych i art.6a ust. 1Oa ustawy o podatku rolnym oraz art.6 ust.7a ustawy o podatku leśnym w przypadku gdy kwota
podatku nie przekracza 100 zł, podatek jest płatny jednorazowo w terminie płatności pierwszej raty .Jeżeli wyodrębniono
własność lokali, obowiązek podatkowy w zakresie podatku od nieruchomości od gruntu oraz od części budynku
stanowiących nieruchomość wspólną w rozumieniu art. 3 ustawy z dnia 24 czelWca 1994 r. o własności lokali (Dz. U.
z 2000 r. Nr 80, poz. 903 oraz z 2004 r. Nr 141, poz. 1492) ciąży na właścicielach w zakresie odpowiadającym ich
udziałowi w nieruchomości wspólnej

'Niepotrzebne skreślić
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