Załącznik nr 4
do Uchwały nr XXXVI/437/2018 Rady Miejskiej
w Kalwarii Zebrzydowskiej z dnia 27 września 2018 r.

Pieczęć nagłówkowa
Nr klasyfikacji PKD i EKD………………….

NIP ................................................

……………………………………………….
(rodzaj prowadzonej działalności)

Regon ............................................

DEKLARACJA
na podatek rolny na rok 2019 i zwolnienia od tego podatku
lub korekta od miesiąca………2019 rok
Przedmiot opodatkowania
- grunty sklasyfikowane w ewidencji
gruntów i budynków jako użytki
rolne, z wyjątkiem gruntów zajętych
na
prowadzenie
działalności
gospodarczej innej niż działalność
rolnicza.

Powierzchnia
użytków
rolnych w ha
fizycznych

Powierzchnia
użytków rolnych w
ha
przeliczeniowych

Stawka
podatku

Kwota podatku

…… zł

Razem

xxxxx

Na podstawie art.2 § 1 pkt.1, w związku z art. 3 § 1 i art. 3a Ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r.
o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (tj. Dz. U. z 2018 r., poz.1314 z późniejszymi zmianami ), niniejsza
deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego.

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

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

nazwisko i imię osoby odpowiedzialnej
za prawidłowe obliczenie podatku,
nr telefonu .....................

kierownik jednostki

...................................
podpis księgowego

Zwolnienia od podatku rolnego
Powierzchnia
użytków
rolnych wyrażona w ha
fizycznych/
przeliczeniowych

Kwota zwolnienia

xxx

xxx

I. Na podstawie art.12, ust.1 ustawy o podatku rolnym zwalnia się:
1. Użytki rolne klasy V, VI i VIz oraz grunty zadrzewione
i zakrzewione ustanowione na użytkach rolnych
2. Grunty położone w pasie drogi granicznej
3. Grunty orne, łąki, pastwiska, objęte melioracją - w roku,
w którym uprawy zostały zniszczone wskutek robót drenarskich
4. Grunty przeznaczone na utworzenie nowego gospodarstwa
rolnego lub powiększenie już istniejącego, do powierzchni nie
przekraczającej 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
5. Grunty gospodarstw rolnych powstałe z zagospodarowania
nieużytków - na okres 5 lat, licząc od roku następnego po
zakończeniu zagospodarowania
6. Grunty gospodarstw rolnych otrzymane w drodze wymiany lub
scalenia - na 1 rok następujący po roku, w którym dokonano
wymiany lub scalenia gruntów
7. 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
8. Użytki ekologiczne
9. Grunty zajęte przez zbiorniki wody służące do zaopatrzenia
ludności w wodę
10. Grunty pod wałami przeciwpowodziowymi i grunty położone
w międzywałach
11.Grunty wpisane do rejestru zabytków, pod warunkiem ich
zagospodarowania i utrzymania zgodnie z przepisami o ochronie
zabytków i opiece nad zabytkami
12. Grunty stanowiące działki przyzagrodowe członków rolniczych
spółdzielni produkcyjnych, którzy :
a) osiągnęli wiek emerytalny
b) są inwalidami zaliczonymi do I lub 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
13. Grunty położone na terenie rodzinnego ogrodu działkowego, z
wyjątkiem będących w posiadaniu podmiotów innych niż
działkowcy lub stowarzyszenia ogrodowe
Razem ( podatek w pełnych złotych)

II. Na podstawie art. 12, ust. 2 ustawy o podatku rolnym zwalnia
się:
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
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 roku o PAN
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 o zatrudnianiu
osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2016 r., poz. 2046 i 1948 oraz z
2017 roku poz.777, 935, 1428),
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 sierpnia1997r.o rehabilitacji zawodowej i
społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych lub zakłady
aktywności zawodowej
5. Instytuty badawcze

xxx

xxx

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
6.Krajowy Zasób Nieruchomości, w zakresie nieruchomości
wchodzących w skład Zasobu Nieruchomości, o którym mowa w
ustawie z dnia 20 lipca 2017r. o Krajowym Zasobie
Nieruchomości.
7. Inne zwolnienia nie ujęte w powyższej tabeli (podać rodzaj, klasę
i powierzchnię gruntów zwolnionych oraz przepis prawa –
z jakiego tytułu występuje zwolnienie).
Razem (podatek w pełnych złotych)
I + II część ogółem
Zwolnienie i ulga, o których mowa w:
1) ust. 1 pkt 4-6 i ust. 6, stanowią pomoc de minimis w rolnictwie, o której mowa w rozporządzeniu Komisji (UE)
nr 1408/2013 z dnia 18 grudnia 2013r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii
Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rolnym (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013, str. 9);
2) ust. 2 pkt 5a, stanowi pomoc de minimis, o której mowa w rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia
18 grudnia 2013r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de
minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013, str. 1).

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

…………………………

………………………..

nazwisko i imię osoby odpowiedzialnej
za prawidłowe obliczenie podatku,
nr telefonu ..............................

kierownik jednostki

podpis księgowego

__________________________________________________________________________________
Pouczenie:
1) Osoby prawne, jednostki organizacyjne, w tym spółki, nie posiadające osobowości prawnej, jednostki
organizacyjne Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, a także jednostki organizacyjne Lasów Państwowych są
obowiązane:
a) składać, w terminie do dnia 15 stycznia, organowi podatkowemu właściwemu ze względu na miejsce położenia
gruntów deklaracje na podatek rolny na dany rok podatkowy, sporządzone na formularzu według ustalonego
wzoru, a jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tym dniu - w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności
uzasadniających powstanie tego obowiązku,
b) odpowiednio skorygować deklarację, w razie zaistnienia zmian, w terminie 14 dni od dnia zaistnienia zmian,
c) wpłacać w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego, obliczony w deklaracji podatek
rolny na rachunek budżetu właściwej gminy w terminach do dnia 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada.
W przypadku gdy kwota podatku nie przekracza 100 zł, podatek jest płatny jednorazowo w terminie płatności
pierwszej raty.
Numer konta Urzędu Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej: 49 8119 0001 0000 0387 2000 0010 Bank Spółdzielczy
Kalwaria Zebrzydowska.
2) Obowiązek składania deklaracji na podatek rolny, dotyczy również podatników korzystających ze zwolnień i ulg
na podstawie przepisów ustawy.
3) Jeżeli grunty stanowią współwłasność lub znajdują się w posiadaniu osób fizycznych oraz osób prawnych,
jednostek organizacyjnych, w tym spółek, nieposiadających osobowości prawnej - osoby fizyczne składają
deklarację na podatek rolny oraz opłacają podatek na zasadach obowiązujących osoby prawne.

Wyszczególnienie wszystkich gruntów ujętych w deklaracji na podatek rolny na 2019 rok

Obręb, jednostka rejestrowa,
nr działki,
charakter władania

Razem

Powierzchnia gruntów:
Ogółem wyrażona w ha W rozbiciu na klasy
fizycznych
gruntów

xxxx

W ha przeliczeniowych

