Załącznik Nr 2 do o Uchwały Rady
Gminy Liszki Nr XLIV /435/ 09

INFORMACJA o gruntach dla osób fizycznych
Położenie gospodarstwa rolnego .................................................................................................
Ulica i nr domu ............................................................................................................................
Nr hipoteczny Kw ......................... Data nabycia – zakupu gospodarstwa rolnego ....................
Właściciel – (współwłaściciele) – użytkownik – posiadacz
Nazwisko i imię (PESEL, NIP) ....................................................................................................
.......................................................................................................................................................
Adres zamieszkania .....................................................................................................................
Nazwisko i imię współmałżonka (PESEL, NIP) .........................................................................
.......................................................................................................................................................
Adres zamieszkania ......................................................................................................................
Grunty podlegające opodatkowaniu podatkiem rolnym
1. Grunty stanowiące gospodarstwo rolne
Ogółem powierzchnia ha fiz. - ................., wg ewidencji gruntów sklasyfikowana w niżej
podanych klasach:
grunty orne
użytki zielone
I .................................ha
I .............................. ha
II ................................ha
II ............................. ha
III a.............................ha
III .............................ha
III b………………….ha
IV .............................ha
IV a ............................ha
V ..............................ha
IV b………………….ha
VI .............................ha
V ...............................ha
VIRz .........................ha
VI ..............................ha
VIRz ..........................ha
2. Grunty położone na terenie innej gminy w klasach .........................................................
...........................................................................................................................................
Ogółem .......................ha
3. Grunty nie spełniające normy obszarowej gospodarstwa rolnego, 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
Ogółem ...................... ha
Obowiązek wypełnienia powyższej informacji dotyczy również podatników zwolnionych
.....................................................................................................................................
Odpowiedzialność przewidziana w kodeksie karnym – skarbowym za zatajenie danych mających
wpływ na ustalenie zobowiązania podatkowego lub jego wysokości oraz podanie danych niezgodnych
z prawdą jest mi znana.
Obowiązek złożenia niniejszej informacji wynika z art. 6a ust.5 ustawy z dnia 15 listopada 1984r.
o podatku rolnym ( Dz.U. z 2006 r. nr 136 poz. 969 z późn. zm.)

Liszki, dnia
……………………………………….

...............................
/podpis składającego informację/

Pouczenie:

1. Osoby fizyczne są obowiązane złożyć właściwemu organowi podatkowemu informacje o
gruntach, sporządzone na formularzach według ustalonego wzoru, w terminie 14 dni od dnia
zaistnienia

okoliczności

uzasadniających

powstanie

albo

wygaśnięcie

obowiązku

podatkowego w zakresie podatku rolnego, lub o zaistnieniu zmian.

2. Podatek rolny na rok podatkowy od osób fizycznych ustala w drodze decyzji organ podatkowy
właściwy ze względu na miejsce położenia gruntów.

3. Podatek jest płatny w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego w
terminach do dnia 15 marca, 15 maja, 15 września, 15 listopada roku podatkowego.

