Urząd Miasta i Gminy w Wielichowie
ul. Rynek 10, 64-050 Wielichowo
tel. +48 614433001, fax +48 614433082
www.wielichowo.biuletyn.net; www.wielichowo.pl
urzad@wielichowo.pl

KARTA USŁUGI
Nr
PD.14.2

PODATEK ROLNY
I. PODSTAWA PRAWNA:
Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (t. j. Dz. U. z 2006 r. Nr 136 poz. 969 z późn.
zm.).
Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz.U. z 2012 r. poz. 749 z późn. zm.).
II. WYMAGANE DOKUMENTY:
- wypełniony formularz Informacji w sprawie podatku rolnego - dot. osób fizycznych
- wypełniony formularz deklaracji w sprawie podatku rolnego - dot. osób prawnych, jednostek
organizacyjnych, w tym spółek, nieposiadających osobowości prawnej
- dokument uzasadniający powstanie lub wygaśnięcie obowiązku podatkowego np.akt notarialny,
umowa dzierżawy,prawomocne orzeczenie sądu,…
III. OPŁATY:
Nie podlega opłacie skarbowej
IV. CZAS REALIZACJI:
Bez zbędnej zwłoki, nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy skomplikowane nie później niż 2
miesiące od dnia wszczęcia postępowania.
V. MIEJSCE ZAŁATWIENIA:
Nr pokoju: pokój nr 1
Nr telefonu: 61 44 33 920
Godziny pracy: poniedziałek – piątek – 7:00 – 15:00
VI. TRYB ODWOŁAWCZY:
Odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu za pośrednictwem Burmistrza
Miasta i Gminy Wielichowo w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.
VII. DODATKOWE INFORMACJE:
Przedmiotem opodatkowania podatkiem rolnym są grunty 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.
Podmiotami obowiązanymi do zapłaty podatku rolnego są:
- właściciel
- posiadacz samoistny
- użytkownik wieczysty
- w niektórych przypadkach posiadacz zależny-gdy grunty stanowią własność Skarbu Państwa lub
jednostki samorządu terytorialnego oraz gdy grunty gospodarstwa rolnego zostały w całości lub części
wydzierżawione na podstawie umowy zawartej stosownie do przepisów o ubezpieczeniu społecznym
rolników lub przepisów dotyczących uzyskiwania rent strukturalnych.
Obowiązek podatkowy powstaje z pierwszym dniem miesiąca następującego po miesiącu, w którym
zaistniały okoliczności uzasadniające powstanie tego obowiązku.
Obowiązek podatkowy wygasa ostatniego dnia miesiąca, w którym przestały istnieć okoliczności
uzasadniające ten obowiązek.
Zgodnie z art. 6a ust.5 i ust.8 ustawy o podatku rolnym podatnicy podatku rolnego, są obowiązane
złożyć właściwemu organowi podatkowemu, ze względu na miejsce położenia gruntów informacje o
gruntach, sporządzone na formularzach według ustalonego wzoru:
- informacje o gruntach (osoby fizyczne) w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności powstania
albo wygaśnięcia obowiązku podatkowego
- deklaracje na podatek rolny (osoby prawne i jednostki organizacyjne, w tym spółki nie posiadające
osobowości prawnej, jednostki organizacyjne Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa, a także
jednostki organizacyjne lasów Państwowych w terminie do dnia:

15 stycznia roku podatkowego, a jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tym dniu- w terminie
14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku.
Jeżeli grunty stanowią współwłasność ( znajdują się w posiadaniu) osób fizycznych oraz prawnych
jednostek organizacyjnych, w tym spółek, nieposiadających osobowości prawnej-osoby fizyczne
składają deklarację na podatek rolny oraz opłacają podatek na zasadach obowiązujących osoby
prawne.
Obowiązek składania informacji o gruntach oraz deklaracji na podatek rolny dotyczy również
podatników korzystających ze zwolnień i ulg na podstawie przepisów ustawy o podatku rolnym.
Termin realizacji:
Wszyscy podatnicy płacą podatek rolny w 4 ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku
podatkowego tj. do 15 marca,15 maja, 15 września i 15 listopada roku podatkowego, przelewem na
rachunek budżetu gminy w BS/O Wielichowo nr 09 90630008 0010 0100 0169 0001, a osoby
fizyczne również gotówką u sołtysa wsi, natomiast z terenu miasta w siedzibie tut. Urzędu - pokój
nr 1.
VIII. FORMULARZE I WNIOSKI:
Załącznik nr 1: Formularz informacji w sprawie podatku rolnego od 1 stycznia 2012 r. - dot. osób
fizycznych.
Załącznik nr 2: Formularz informacji w sprawie podatku rolnego za lata 2005 - 2011 - dot. osób
fizycznych.
Załącznik nr 3: Formularz deklaracji w sprawie podatku rolnego od 1 stycznia 2012 r. - dot. osób
prawnych, jednostek organizacyjnych, w tym spółki, nieposiadające osobowości prawnej.
Załącznik nr 4: Formularz deklaracji w sprawie podatku rolnego za lata 2006 - 2011 - dot. osób
prawnych, jednostek organizacyjnych, w tym spółki, nieposiadające osobowości prawnej.
Załącznik nr 5: Formularz informacji w sprawie podatku rolnego od 1 stycznia 2016 r. - dot. osób
fizycznych.
Załącznik nr 6: Formularz deklaracji w sprawie podatku rolnego od 1 stycznia 2016 r. - dot. osób
prawnych, jednostek organizacyjnych, w tym spółki, nieposiadające osobowości prawnej.
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Zatwierdził:

Burmistrz

Adam Łaniecki

UWAGA: Aktualność kart jest sprawdzana nie rzadziej niż raz na 6 miesięcy.
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