Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XVI/138/15
Rady Gminy Solina
z dnia 18 listopada 2015 r.

Identyfikator podatkowy NIP/numer PESEL
(niepotrzebne skreślić)1
...................................................................................................

IPR – 1

INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU ROLNEGO
2. Rok

na

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

Podstawa prawna: ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym ( (Dz. U. 2013, poz. 1381 ze. zm.).
Składający:
Formularz przeznaczony dla osób fizycznych będących właścicielami/współwłaścicielami 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, posiadaczami gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu
terytorialnego, oraz osób będących współwłaścicielami (posiadaczami) gruntów stanowiących gospodarstwo rolne,
jeżeli prowadzą to gospodarstwo w całości. Obowiązek składania informacji o gruntach dotyczy również podatników
korzystających ze zwolnień i ulg na podstawie przepisów ustawy o podatku rolnym.
Termin składania: W terminie 14 dni od zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie albo wygaśnięcie obowiązku podatkowego
lub zaistnienia zmian mających wpływ na wysokość podatku.
Miejsce:: Organ podatkowy właściwy ze względu na miejsce położenia gruntów.
A. MIEJSCE SKŁADANIA INFORMACJI
3. Wójt Gminy Solina
38-610 Polańczyk, ul. Wiejska 2

B. DANE SKŁADAJĄCEGO INFORMACJĘ
B.1 DANE IDENTYFIKACYJNE
4. Rodzaj własności, posiadania (zaznaczyć właściwą kratkę)
1. właściciel
2. współwłaściciel
3. posiadacz samoistny
4. współposiadacz samoistny
5. użytkownik wieczysty
6. współużytkownik wieczysty
7. posiadacz / współposiadacz gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki
samorządu terytorialnego z wyjątkiem przypadków wskazanych w art. 3 ust. 1 pkt. 4 lit. bB) ustawy o podatku rolnym
5. Miejsce/a (adres/y) położenia przedmiotów opodatkowania oraz numer/y działek
6. Nazwisko, pierwsze imię, data urodzenia
7. Imię ojca, imię matki
8. Numer PESEL

B.2 ADRES ZAMIESZKANIA
9. Kraj

10. Województwo

11. Powiat

12. Gmina

13. Ulica

14. Numer domu / Numer lokalu

15. Miejscowość

16. Kod pocztowy

17. Poczta

C. OKOLICZNOŚCI POWODUJĄCE KONIECZNOŚĆ ZŁOŻENIA INFORMACJI
18. 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)
Klasy użytków wynikające z
Powierzchnia gruntu w hektarach fizycznych
ewidencji gruntów i
budynków
Grunty orne - R

II
IIIa
IIIb
IVa
IVb
V
VI
1

Numer PESEL wpisują podatnicy będący osobami fizycznymi objętymi rejestrem PESEL nieprowadzącymi działalności gospodarczej lub niebędący
zarejestrowanymi podatnikami podatku od towarów i usług. Identyfikator podatkowy NIP wpisują pozostali podatnicy.
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VIz
Sady -S
I
II
IIIa
IIIb
IVa
IVb
V
VI
VIz
Użytki zielone –Ł, Ps
(łąki, pastwiska wpisać właściwe)

II
III
IV
V
VI
VIz
Grunty rolne zabudowane – Br
(1 ha fiz. = 1 ha przel.)

Grunty pod stawami
a) zarybione, łososiem, trocią,
głowacicą, palią i pstrągiem

(1ha fiz.. -1ha prze.)
b) zarybione innymi gatunkami ryb
niż w poz. a) (1 ha – 0,2 ha)
c) grunty pod stawami
niezarybionymi(1ha fiz.-0,2 ha
przel)

Rowy –W (1 ha fiz. -0,2 ha
przel)
Grunty zadrzewione i zakrzaczone
na użytkach rolnych –Lzr.
(1 ha fiz.-0,2 ha przel.)

Razem
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E. INFORMACJA O PRZEDMIOTACH ZWOLNIONYCH - na podstawie art.12 ust.1 pkt.1-13 ustawy o podatku
rolnym
Przedmiot zwolnienia:
1) użytki rolne klasy V, VI, VIz

Powierzchnia w hektarach
fizycznych

2) grunty zadrzewione i zakrzewione ustanowione na użytkach rolnych,
3) grunty położone w pasie drogi granicznej,
4) grunty orne, łąki i pastwiska objęte melioracją - w roku, w którym uprawy
zostały zniszczone wskutek robót drenarskich,
5) grunty przeznaczone na utworzenie nowego gospodarstwa rolnego lub
powiększenie już istniejącego do powierzchni nieprzekraczającej 100 ha:
a) będące przedmiotem prawa własności lub prawa użytkowania wieczystego,
nabyte w drodze umowy sprzedaży,
b) będące przedmiotem umowy o oddanie gruntów w użytkowanie wieczyste,
c) wchodzące w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa, objęte w
trwałe zagospodarowanie,
W przypadku korzystania z ulgi po
w pierwszym
w drugim roku
upływie okresu zwolnienia: (zaznaczyć
roku
właściwy kwadrat)
6) grunty gospodarstw rolnych powstałe z zagospodarowania nieużytków - na
okres 5 lat, licząc od roku następnego po zakończeniu zagospodarowania
W przypadku korzystania z ulgi po
w pierwszym
w drugim roku
upływie okresu zwolnienia: (zaznaczyć
roku
właściwy kwadrat)
7) grunty gospodarstw rolnych otrzymane w drodze wymiany lub scalenia - na 1
rok następujący po roku, w którym dokonano wymiany lub scalenia gruntów,
W przypadku korzystania z ulgi po
w pierwszym
w drugim roku
upływie okresu zwolnienia: (zaznaczyć
roku
właściwy kwadrat)
8) grunty gospodarstw rolnych, na których zaprzestano produkcji rolnej, z tym że
zwolnienie może dotyczyć 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
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
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.
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 2013 r. o rodzinnych
ogrodach działkowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 40).
Razem zwolnienia
F. INFORMACJA O PODMIOTACH ZWOLNIONYCH – na podstawie art.12 ust. 2 pkt.1-5a ustawy o podatku rolnym
1) uczelnie zwolnienie nie dotyczy gruntów przekazanych w
posiadanie podmiotom innym niż uczelnie;
2) publiczne i niepubliczne jednostki organizacyjne objęte
systemem oświaty oraz prowadzące je organy, w zakresie
gruntów zajętych na działalność oświatową;
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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
(Dz. U. Nr 96, poz. 619, z 2011 r. Nr 84, poz. 455 oraz
z 2013 r. poz. 675)
4) prowadzących 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 (Dz. U. z 2011 r. Nr 127,
poz. 721, z późn. zm.), 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;
5) instytuty badawcze;
5a) przedsiębiorców o statusie centrum badawczo-rozwojowego
uzyskanym na zasadach określonych w przepisach o
niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej, w
odniesieniu do przedmiotów opodatkowania zajętych na cele
prowadzonych badań i prac rozwojowych;
G. INFORMACJA O ULGACH
tak
G. 1 Ulga inwestycyjna z art. 13 ustawy o podatku rolnym
grunty klas I, II, IIIa, III i IIIb
G. 2. Ulga z tytułu gruntów położonych na terenach
podgórskich i górskich
30%
G. 3. Ulga z tytułu wystąpienia klęski żywiołowej, organ
podatkowy może przyznać podatnikowi ulgę w podatku
rolnym poprzez zaniechanie jego ustalenia albo poboru w
całości lub części w wysokości zależnej od rozmiarów strat
spowodowanych klęską w gospodarstwie rolnym.
ziemiopłodach, inwentarzu żywym lub martwym albo w

nie
grunty klas IVa, IV i
IVb

H. PODPIS SKŁADAJĄCEGO / OSOBY REPREZENTUJĄCEJ SKŁADAJACEGO INFORMACJĘ I DATA
19. Imię

20. Nazwisko

21. Data wypełnienia (dzień - miesiąc - rok)

22. Podpis składającego / osoby reprezentującej składającego

G. ADNOTACJE ORGANU PODATKOWEGO
23. Uwagi organu podatkowego
24. Data i podpis przyjmującego formularz
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