Załącznik nr 10 do Uchwały nr XVI/127/15 Rady Gminy Korytnica z dnia 11 grudnia 2015 r. w sprawie
określenia wzorów formularzy deklaracji I informacji podatkowych

INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI, ROLNEGO,
LEŚNEGO1)
na
1.Rok

Nr ewidencyjny ……………………

Zgodnie z art. 200 §1 w związku z art. 123 §1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2015 r. poz.613 ze zm.) podatnikowi przysługuje prawo
do wypowiedzenia się w sprawie zebranego materiału dowodowego w terminie 7 dni od dnia otrzymania wypełnionego druku informacji przez organ podatkowy. W przypadku
nie skorzystania z przysługującego prawa w oparciu o przedłożone informacje zostanie wydana decyzja ustalająca zobowiązania podatkowe.
Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r., poz. 849 ze zm.),
ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (tekst jedn. Dz. U. 2013 r., poz. 1381 ze zm.),
ustawa z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 465).
Składający:
Formularz przeznaczony dla osób fizycznych będących właścicielami nieruchomości lub obiektów budowlanych, posiadaczami samoistnymi
nieruchomości lub obiektów budowlanych, użytkownikami wieczystymi gruntów, posiadaczami nieruchomości lub ich części albo obiektów
budowlanych lub ich części, stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego.
Termin składania:
W terminie 14 dni od zaistnienia okoliczności mających wpływ na powstanie, bądź wygaśnięcie obowiązku podatkowego lub zaistnienia zdarzenia
mającego wpływ na wysokość podatku.

A. MIEJSCE SKŁADANIA INFORMACJI
2. Wójt Gminy Korytnica
Adres: ul. Małkowskiego 20, 07-120 Korytnica

B. DANE IDENTYFIKACYJNE
3. Rodzaj własności, posiadania (zaznaczyć właściwą pozycję)
1.
Właściciel
5. Użytkownik
wieczysty

2.
Współwłaściciel
6. Współużytkownik
wieczysty

3. Posiadacz
samoistny

4.
Współposiadacz
samoistny

7.
posiadacz

8.
współposiadacz

4. Miejsce/a (adres/y) położenia przedmiotów opodatkowania oraz numer/y działek

5. Numer/y księgi wieczystej lub zbiorów dokumentów

B.1. DANE PODATNIKA (identyfikacyjne, adres zamieszkania)
6. Nazwisko

7. Pierwsze imię

8. Imię ojca, matki

9. Województwo

10. Powiat

11. Telefon

12. Gmina

13. Ulica

16. Miejscowość

14. Numer domu

17. Kod pocztowy

15. Numer lokalu

18. Poczta

20. NIP (w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej)

19. PESEL

B.2. DANE PODATNIKA (identyfikacyjne, adres zamieszkania)
21. Nazwisko

22. Pierwsze imię

23. Imię ojca, matki

24. Województwo

25. Powiat

26. Telefon

27. Gmina

28. Ulica

29. Miejscowość

31. PESEL

27. Numer domu

30. Kod pocztowy

28. Numer lokalu

31. Poczta

32. NIP (w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej)

C. OKOLICZNOŚCI POWODUJĄCE KONIECZNOŚĆ ZŁOŻENIA LUB ZMIANY INFORMACJI
……………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………

I.

PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI
DANE DOTYCZĄCE PRZEDMIOTÓW OPODATKOWANIA
Wyszczególnienie

Podstawa opodatkowania

D.1 POWIERZCHNIA GRUNTÓW
1. związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu

na sposób sklasyfikowania w ewidencji gruntów i budynków
2. pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami

powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych

…………………………………………………………m²
…………………………………………………………ha

3. pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej

działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku
publicznego
4. niezabudowane objęte obszarem rewitalizacji, o którym mowa w ustawie z
dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji, i położone na terenach, dla których
miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie
pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu
mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia
wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a
w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa
budowlanego

……………………………………………………..… m²

……………………………………………………..… m²

D.2. POWIERZCHNIA UŻYTKOWA (mierzona po wewnętrznej długości ścian na wszystkich kondygnacjach z wyjątkiem
powierzchni klatek schodowych oraz szybów dźwigowych; za kondygnację uważa się również garaże podziemne,
piwnice, sutereny i poddasza użytkowe.
Powierzchnię pomieszczeń o wysokości od 1,40 m. do 2,20 m. zalicza się do powierzchni użytkowej budynku w 50%,
a mniejszą niż 1,40 m. pomija się).
BUDYNKÓW 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 fundament i dach).
1. mieszkalnych

…………………………………………………..…… m²
2. związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od
budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie
działalności gospodarczej

…………………………………………………..…… m²

3. zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie
obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym

………………………………………………..……… m²
4. związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu

przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty
udzielające tych świadczeń

…………………………………………………..…… m²

5. pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej

działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku
publicznego

……………………………………………………..… m²

D.3 BUDOWLE – 2% wartości określonej w art. 4 ust. 1
pkt. 3 i ust. 3-7

…………………………………………………….……zł

E. INFORMACJA O NIERUCHOMOŚCIACH
1. budynki gospodarcze lub ich części położone na gruntach
gospodarstw rolnych, służące wyłącznie działalności rolniczej

……………………………………………..………… m²
2. nieużytki, drogi, grunty zadrzewione, inne ……………………………

……………………………………………………..… m²

II.

PODATEK ROLNY

F. DANE DOTYCZĄCE PRZEDMIOTU OPODATKOWANIA (włącznie ze zwolnionymi)
F.1. GRUNTY ORNE
Klasa użytków
rolnych
Powierzchnia w
ha

I

II

IIIa

IIIb

IVa

IVb

……………...

………………

………………

………………

………………

………………

F.2. ŁĄKI I PASTWISKA
Klasa użytków
rolnych
Powierzchnia w
ha

I

IIIa

IIIb

IVb

……………………....

…………………………

……………………….…

…………………………

F.3. SADY
Klasa użytków
rolnych
Powierzchnia w
ha

I

II

III, IIIa

IIIb

IV, IVa

IVb

……………...

………………

………………

………………

………………

………………

F.4. Grunty pod stawami zarybionymi – łososiem, trocią, głowacicą, palią i pstrągiem oraz użytki
rolne zabudowane oraz użytki rolne o nieustalonym przeliczniku powierzchni

……………ha

F.5. Grunty pod stawami zarybionymi – inne gatunki ryb, grunty pod stawami niezarybionymi,
grunty pod rowami

……………ha

G.1. Dane dotyczące użytków rolnych niestanowiących gospodarstw rolnych nie podlegających
zwolnieniu

……………ha

Razem

……………ha

H. DANE DOTYCZĄCE ZWOLNIEŃ I ULG PODATKOWYCH WYNIKAJĄCYCH Z USTAWY LUB UCHWAŁY
RADY GMINY
Tytuł prawny zwolnienia
Art.12 ust.1 pkt 1 - użytki rolne klasy V, VI i VIz

Art.12 ust.1 pkt 1 - grunty zadrzewione i zakrzewione ustanowione na użytkach rolnych

Art.12 ust.1 pkt 2 - grunty położone w pasie drogi granicznej

Art.12 ust.1 pkt 3 - grunty orne, łąki i pastwiska objęte melioracją - w roku, w którym uprawy zostały zniszczone wskutek robót
drenarskich
Art.12 ust.1 pkt 4 - grunty przeznaczone na utworzenie nowego gospodarstwa rolnego lub powiększenie już istniejącego do
powierzchni nieprzekraczającej 100 ha

Powierzchnia w ha
fizycznych

………………..
………………
………………
………………
………………

Art.12 ust.1 pkt 5 - grunty gospodarstw rolnych powstałe z zagospodarowania nieużytków

………………
Art.12 ust.1 pkt 6 - grunty gospodarstw rolnych otrzymane w drodze wymiany lub scalenia

………………
Art.12 ust.1 pkt 7 - grunty gospodarstw rolnych, na których zaprzestano produkcji rolnej

………………

Art.12 ust.1 pkt 8 - użytki ekologiczne

………………

Art.12 ust.1 pkt 9 - grunty zajęte przez zbiorniki wody służące do zaopatrzenia ludności w wodę

………………

Art.12 ust.1 pkt 10 - grunty pod wałami przeciwpowodziowymi i grunty położone w międzywałach

………………

Art.12 ust.1 pkt 11 - grunty wpisane do rejestru zabytków

………………
1.

 tak  nie

Art.13 ust.1 - ulga inwestycyjna

2.
Art.13c ust.1 - ulga z tytułu wprowadzenia stanu klęski żywiołowej

 tak  nie

Inne ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………

III. PODATEK LEŚNY
I. POWIERZCHNIA LASU
-. wynikająca z ewidencji gruntów i budynków

………………ha

-. zwolniona od podatku leśnego w tym
a) lasy z drzewostanem do 40 lat

……………………ha

b) lasy ochronne oraz lasy wchodzące w skład rezerwatów przyrody i parków narodowych

……………………ha

c) inne

……………………ha

- podlegająca opodatkowaniu

………………ha

J. OŚWIADCZENIE I PODPIS SKŁADAJĄCEGO / OSOBY REPREZENTUJĄCEJ SKŁADAJĄCEGO
Podpis współpodatnika

Podpis podatnika

Data wypełnienia

K. ADNOTACJE ORGANU PODATKOWEGO

Identyfikator przyjmującego formularz

1)

Niepotrzebne skreślić

Data i podpis przyjmującego formularz

