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Godziny pracy urzędu: od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 – 15.30
KARTA USŁUGI NR F.2
Nazwa usługi:
DECYZJA W SPRAWIE WYMIARU PODATKU ROLNEGO
Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2018 poz. 800
ze zm.), ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (tj. Dz. U. z 2017
r. poz. 1892 ze zm.).

Komórka
odpowiedzialna/
stanowisko:

nazwa komórki: Referat Finansów i Podatków
pok. nr 5
tel. 74/ 811-77-27
e-mail: podatki@stronie.pl
stanowisko: Kierownik Referatu Finansów i Podatków
stanowisko: Inspektor ds. windykacji, podatków i opłat lokalnych.

Załatwienie/wynik
sprawy:

Decyzja w sprawie wymiaru podatku rolnego.

Wymagane
dokumenty:

•
•
•
•

Opłaty:

Nie podlega opłacie skarbowej.

Czas załatwienia
sprawy:

• w terminie 1-go miesiąca od daty złożenia wymaganych dokumentów,
• w terminie do 2-ch miesięcy w sprawach szczególnie skomplikowanych.

informacja w sprawie podatku rolnego (pobierz druk: IR-1),
kserokopie aktu notarialnego,
zawiadomienie o zmianie w rejestrze gruntów,
wypis z księgi wieczystej, postanowienie sądu.

Tryb odwoławczy:

Służy prawo odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w
Wałbrzychu w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji, za pośrednictwem
Burmistrza Stronia Śląskiego.

Inne informacje/
uwagi:

Podatnik ma obowiązek zawiadomić tut. organ podatkowy o wszelkich
zmianach mających wpływ na wysokość opodatkowania w terminie 14 dni od
dnia zaistnienia zmiany.

Formularze do
pobrania:

Informacja w sprawie podatku rolnego - druk: IR-1.

Data wydania:

07.09.2018 r.

Edycja:

F

Opracował:

Andrzej Konarski

Zatwierdził:

Tomasz Olszewski

1.Numer Identyfikacji Podatkowej składaj cego informacj
(poda w przypadku prowadzenia działalno ci gospodarczej )
............................................................................................................

IR – 1

Zał cznik nr 3 do Uchwały Nr XV/95/15 Rady Miejskiej Stronia l. z
dnia 30.11.2015r. w sprawie okre lenia wzorów formularzy informacji i
deklaracji podatkowych. .

INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU ROLNEGO

2. Podstawa prawna: Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. , poz. 1381 ze zm.)
Składaj cy:
Formularz przeznaczony dla osób fizycznych b d cych wła cicielami gruntów, posiadaczami samoistnymi gruntów,
u ytkownikami wieczystymi gruntów, posiadaczami gruntów na podstawie umowy zawartej stosownie do przepisów o
ubezpieczeniu społecznym rolników oraz posiadaczami gruntów stanowi cych własno Skarbu Pa stwa lub jednostki
samorz du terytorialnego.
Termin składania: W terminie 14 dni od zaistnienia okoliczno ci maj cych wpływ na powstanie, b d wyga ni cie obowi zku podatkowego
lub
zaistnienia zdarze maj cych wpływ na wysoko podatku.
Miejsce składania: Urz d Miejski w Stroniu l skim, ul. Ko ciuszki 55.

A. MIEJSCE SKŁADANIA INFORMACJI
3. Burmistrz Stronia l skiego
Urz d Miejski w Stroniu l skim ul. Ko ciuszki 55, 57-550 Stronie l skie.

B. DANE SKŁADAJ CEGO INFORMACJ
B.1 DANE IDENTYFIKACYJNE PODATNIKA I NIERUCHOMO CI PODLEGAJ CE OPODATKOWANU
4. Rodzaj własno ci, posiadania (zaznaczy wła ciw kratk )
1. wła ciciel
2. współwła ciciel
3. posiadacz samoistny
4. współposiadacz samoistny
5. u ytkownik wieczysty
6. współu ytkownik wieczysty
7. posiadacz zale ny (np. dzier awca)
8. współposiadacz zale ny (np. dzier awca)
9. współwłasno mał e ska
10. współwła ciciel nieprowadz cy gospodarstwa w cało ci
11. współwła ciciel prowadz cy
gospodarstwo w cało ci
5. Miejsce/a (adres/y) poło enia przedmiotów opodatkowania oraz numer/y działek , oraz przyczyna zło enia pierwszej informacji lub
korekty informacji. ( np. nabycie ,sprzeda , dzier awa nieruchomo ci , nabycie spadku , zmiana klasou ytków gruntów ) . Poda nr
dokument(u)ów potwierdzaj cych powstanie obowi zku podatkowego ( np. nr aktu notarialnego , postanowienia s du itp.).
POLA JASNE WYPEŁNIA PODATNIK.

.……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
.……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
.……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
.……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
6. Numer/y ksi gi wieczystej lub zbioru/ów dokumentów oraz nazwa s du, w którym prowadzona jest ksi ga wieczysta.
.………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………….
.……………………………………………………………………………………….………………………………………………………………..
.………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………..
.………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...
7. Nazwisko, pierwsze imi , drugie imi .
8. Imi Ojca, imi Matki. ( nie wypełnia w przypadku nadania nr PESEL ).

9. Numer PESEL/REGON. ( w przypadku braku nr PESEL wpisa dat urodzenia ).

10. Telefon.

B.2 ADRES ZAMELDOWANIA PODATNIKA.
11. Kraj

12. Województwo

13. Powiat

14. Gmina

15. Ulica

16. Numer domu / Numer lokalu

17. Miejscowo

18. Kod pocztowy

19. Poczta

B.3 DANE IDENTYFIKACYJNE WSPÓŁMAŁ ONKA(wypełni

gdy nieruchomo

stanowi mał e sk wspólno

ustawow )
20. Nazwisko, pierwsze imi , drugie imi .
21. Imi Ojca, imi Matki. ( nie wypełnia w przypadku nadania nr PESEL ).
22 Numer PESEL/REGON. ( w przypadku braku nr PESEL wpisa dat urodzenia ).
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B.4 ADRES ZAMELDOWANIA WSPÓŁMAŁ ONKA (nie wypełnia
jest taki sam jak adres współmał onka)
23. Kraj

w przypadku gdy adres zamieszkania podatnika

24. Województwo

25. Powiat

26. Gmina

27. Ulica

28. Numer domu / Numer lokalu

29. Miejscowo

30. Kod pocztowy

31. Poczta

C. OKOLICZNO CI POWODUJ CE KONIECZNO
32. Okoliczno ci (zaznaczy wła ciw kratk )
1. pierwsza informacja obowi zuj ca od dnia: …………..

ZŁO ENIA INFORMACJI

2. korekta informacji obowi zuj ca od dnia ......................

D. DANE DOTYCZ CE PRZEDMIOTÓW OPODATKOWANIA (wł cznie ze zwolnionymi)
Klasy u ytków wynikaj ce z
Powierzchnia gruntu w hektarach fizycznych
ewidencji gruntów i budynków

( poda z dokładno ci do czterech miejsc po przecinku ).

Grunty orne [R]

I
II
IIIa
IIIb
IVa
IVb
V
VI
VIz
Sady:[ S , S-R , S-Ł , S-Ps]

POLA JASNE WYPEŁNIA
PODATNIK

I
II
IIIa
IIIb
IVa
IVb
V
VI
VIz
U ytki zielone – ł ki i pastwiska [Ł, PS]

I
II
III
IV
V
VI
VIz
Grunty rolne zabudowane
[B-Ps , B-R]

I
II
IIIa
III
IIIb
IVa
IV
IVb
V
VI
VIz
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Grunty pod stawami : [Wsr ]
a) zarybione łososiem, troci , głowacic ,
pali i pstr giem
b) zarybione innymi gatunkami ryb ni
w poz. a)
c) grunty pod stawami niezarybionymi

Rowy
Grunty zadrzewione i zakrzaczone
poło one na u ytkach rolnych :
[Lz –R , Lz –Ł]
I
II
IIIa
III
IIIb
IVa
IV
V
VI
VIz
Grunty dla których nie mo na
ustali przelicznika na hektary
przeliczeniowe
Ł czna pow. u ytków rolnych

E. INFORMACJA O
KORESPONDENCJI. (poda

PRZEDMIOTACH

ZWOLNIONYCH

LUB/I

ADRES

F. PODPIS SKŁADAJ CEGO / OSOBY REPREZENTUJ CEJ SKŁADAJ CEGO
33. Imi ***

34. Nazwisko***

35. Data wypełnienia (dzie - miesi c - rok)

36. Podpis składaj cego / osoby reprezentuj cej
składaj cego***

G. ADNOTACJE ORGANU PODATKOWEGO
37. Uwagi organu podatkowego

38. Identyfikator przyjmuj cego formularz

39. Data i podpis przyjmuj cego formularz

*** W przypadku współwłasno ci mał e skiej informacje podpisuje oboje mał onków.
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rodzaj, klas i powierzchni gruntów zwolnionych oraz przepis prawa - z jakiego tytułu wyst puje zwolnienie)
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