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                                                                                                                                                 Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XI/109/2015 
                                                                                                                                                 Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 26 listopada 2015r.  

 

INFORMACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI, ROLNY I LEŚNY 
               

 

Podstawa 
prawna: 

Ustawa z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz.U. z 2014r., poz.849 ze. zm.), ustawa z dnia 30 października 2002r. o podatku 
leśnym (Dz.U. z 2013r., poz. 465 ze zm.), ustawa z dnia 15 listopada 1984r. o podatku rolnym (t.j. Dz.U. z 2013r.,poz. 1381 ze zm.) 

Składający: 
Formularz przeznaczony dla osób fizycznych będących właścicielami nieruchomości lub obiektów budowlanych, posiadaczami samoistnymi 
nieruchomości lub obiektów budowlanych, użytkownikami wieczystymi gruntów, posiadaczami zależnymi 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 dnia wystąpienia okoliczności uzasadniających powstanie albo wygaśnięcie obowiązku podatkowego w zakresie podatku od 
nieruchomości, rolnego lub leśnego lub 14 dni od dnia zaistnienia zdarzenia mającego wpływ na wysokość opodatkowania ww. podatkami w roku 
podatkowym 

Miejsce 
składania 

Burmistrz Chełmka, 32-660 Chełmek, ul. Krakowska 11 

A. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA INFORMACJI 

 

1. Okoliczności powodujące obowiązek złożenia informacji (należy zaznaczyć właściwy kwadrat) 

 
    
               

Data zdarzenia powodującego powstanie obowiązku podatkowego lub data zdarzenia mającego wpływ na wysokość opodatkowania w ciągu roku: 
 

_____ -             -                   r. 
 

B. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 I   DANE PODATNIKA  

2. Nazwisko 
 

 

3. Imię 
 

 

4. Numer PESEL 
 

5. Numer NIP (dotyczy przedsiębiorcy) 
 

6. Adres zamieszkania 

 
7. Adres do korespondencji (o ile jest inny niż wykazany w poz. 6) 
         

II DANE MAŁŻONKA PODATNIKA (należy wypełnić tylko wówczas, gdy małżonek jest współwłaścicielem nieruchomości wykazywanych w informacji) 

8. Nazwisko 
 

 

9. Imię 
 

 

10. Numer PESEL 
 

11. Numer NIP (dotyczy przedsiębiorcy) 
 

12. Adres zamieszkania 
 

13. Adres do korespondencji (o ile jest inny niż wykazany w poz. 12) 
 

 

C.  PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

C.1 DANE O PRZEDMIOTACH OPODATKOWANIA (ZA WYJĄTKIEM ZWOLNIONYCH)  

 POWIERZCHNIA GRUNTÓW 
 

 
Podstawa opodatkowania w m 2 (ha) 

1. Związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i 
budynków  

14.   
                                                                      m2 

2. Pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych 
(należy podać w ha, z dokładnością do czterech miejsc po przecinku) 

15.  
        
                                                                      ha                                                  

3. Pozostałe grunty, w tym zajęte na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje 
pożytku publicznego 

16.   
                                                                      m2 

4. Grunty niezabudowane objęte obszarem rewitalizacji, o którym mowa w ustawie z dnia 9.10.2015r. 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 

17.   
  
 
 
                                                                       m2 

 POWIERZCHNIA BUDYNKÓW LUB ICH CZĘŚCI 

 

Podstawa opodatkowania w m 2 

Wysokość powyżej  
2,20 m 

Wysokość od  
1,40 m do 2,20 m 

1. Mieszkalne 
18.    
                                   m2 

19.    
                           m2 

2. Związane z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz budynki mieszkalne lub ich części zajęte na prowadzenie 
działalności gospodarczej  

20.  
                                   m2 
 
 

21.  
                           m2 
 
 

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

22.   
 
                                   m2 

23.   
 
                           m2 

4. Związane z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez 
podmioty udzielające tych świadczeń 
 

24.     
 
                                   m2 

25.      
 
                           m2 

5. Pozostałe, w tym zajęte na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje 
pożytku publicznego 
 

26.   
 
                                   m2 

27.   
 
                           m2 

Informacja składana po raz pierwszy  Zmiana uprzednio złożonej informacji 
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WARTOŚĆ BUDOWLI 

 

Podstawa opodatkowania w zł z dokładnością 
do 1 zł 

 
1. Budowle lub ich części związane z prowadzeniem działalności gospodarczej 

28.  
 
                                                                       zł 

C.2 DANE DOTYCZĄCE PRZEDMIOTÓW OPODATKOWANIA PODLEGAJĄCYCH ZWOLNIENIU 

ZWOLNIENIA NA PODSTAWIE USTAWY O PODATKACH I OPŁATACH LOKALNYCH  

 
PODSTAWA PRAWNA 

Grunty 
(powierzchnia w m2) 

Budynki lub ich części 
(powierzchnia użytkowa w m2) 

Budowle 
(wartość w zł) 

1. Art. 7 ust. 1pkt 4 lit. b – budynki gospodarcze lub ich części 
położone na gruntach gospodarstw rolnych, służące wyłącznie 
działalności rolniczej.  

 
 
 
                                               

29.  
 
 
                                                          m2 

   
 
 
                                      

2. Art. 7 ust. 1 pkt 10 – grunty stanowiące nieużytki, użytki 
ekologiczne, grunty zadrzewione i zakrzewione, z wyjątkiem 
zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej 

30.  
 
 
                                              m2 

 
 
 
                                                           

 
 
 
                                      

31. INNE (wskazać podstawę prawną): 32.  
 
 
                                              m2 

33.  
 
 
                                                          m2 

34.  
 
 
                                     zł 

 ZWOLNIENIA NA PODSTAWIE UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ W CHEŁMKU - PODAĆ SZCZEGÓŁOWĄ PODSTAWĘ PRAWNĄ 

 
PODSTAWA PRAWNA 

Grunty 
(powierzchnia w m2) 

Budynki lub ich części (pow. użytkowa w m2) 

Wysokość powyżej 
2,20 m 

Wysokość od 
1,40 m do 2,20 m 

35.  36.  
 
 
                                              m2 

37.  
 
 
                                                  m2 

38.  
 
 
                                           m2 

39.  40.  
 
 
                                             m2 

41.  
 
 
                                                  m2 

42.  
 
 
                                           m2 

D. PODATEK ROLNY 

 
D.1 DANE O PRZEDMIOTACH OPODATKOWANIA NIEPODLEGAJĄCYCH ZWOLNIENIU (należy podać w ha, z dokładnością do czterech miejsc po przecinku)  

GRUNTY ORNE 

Klasa użytków 
rolnych 

 
I 

 
II 

 
IIIa 

 
IIIb 

 
IVa 

 
IVb 

Powierzchnia 
w ha 

43.  
                                       ha 

44.  
                               ha 

45.  
                                  ha 

46.  
                                   ha 

47.  
                              ha 

48.  
                           ha 

ŁĄKI  

Klasa użytków 
rolnych 

 
I 

 
II 

 
III 

 
IV 

Powierzchnia 
w ha 

49.   
                                     ha 

50.  
                                                   ha 

51.  
                                                        ha 

52.  
                                                                  ha 

PASTWISKA 

Klasa użytków 
rolnych 

 
I 

 
II 

 
III 

 
IV 

Powierzchnia 
w ha 

53.  
                                      ha 

54.  
                                                  ha 

55.  
                                                          ha 

56.  
                                                                  ha 

SADY 

Klasa użytków 
rolnych 

 
I 

 
II 

 
III,  IIIa 

 
IIIb 

 
IV,  IVa 

 
IVb 

Powierzchnia 
w ha 

57.    
                                       ha 

58.  
                               ha 

59.  
                                 ha 

60.  
                                   ha 

61.  
                               ha 

62.   
                           ha 

 

GRUNTY ROLNE ZABUDOWANE:  
63.  
                                                                                                                    ha 

ROWY: 
64.  
                           ha 

65. INNE (wskazać jakie): 66.                  
                           ha 

67. INNE (wskazać jakie): 68.   
                           ha 

D.2  ZWOLNIENIA I ULGI W PODATKU ROLNYM   (należy podać w ha, z dokładnością do czterech miejsc po przecinku)  

ZWOLNIENIA NA PODSTAWIE USTAWY O PODATKU ROLNYM - PODAĆ SZCZEGÓŁOWĄ PODSTAWĘ PRAWNĄ  

PODSTAWA PRAWNA Powierzchnia w ha fizycznych 

1. Art. 12 ust. 1 pkt 1 - użytki rolne klasy V, VI i VIz  69.  
                                                                           ha 

2. Art. 12 ust. 1 pkt 1 - grunty zadrzewione i zakrzewione ustanowione na użytkach rolnych. 70.     
                                                                           ha 

3. Art. 12 ust. 1 pkt 10 – grunty pod wałami przeciwpowodziowymi i grunty położone w międzywałach 71.     
                                                                           ha 

72. INNE (wskazać podstawę prawną): 
 
 

73.    
 
                                                                           ha 
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ULGI NA PODSTAWIE USTAWY O PODATKU ROLNYM - PODAĆ SZCZEGÓŁOWĄ PODSTAWĘ PRAWNĄ 

PODSTAWA PRAWNA Powierzchnia w ha  % ulgi 

74.  
 

75.      
                                 
                                 ha 

76.  

 
ZWOLNIENIA NA PODSTAWIE UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ W CHEŁMKU - PODAĆ SZCZEGÓŁOWĄ PODSTAWĘ PRAWNĄ 

PODSTAWA PRAWNA  
 

Powierzchnia w ha  

77.  78.    
 
                                                                          ha 

E. PODATEK LEŚNY  

 
E.1  DANE O PRZEDMIOTACH OPODATKOWANIA (ZA WYJĄTKIEM ZWOLNIONYCH)  

(należy podać w ha, z dokładnością do czterech miejsc po przecinku) Powierzchnia w ha 

1. Lasy 
79.  
                                                                          ha 

2. Lasy wchodzące w skład rezerwatów przyrody i parków narodowych 
80.  
                                                                          ha 

E.2  ZWOLNIENIA W PODATKU LEŚNYM - PODAĆ SZCZEGÓŁOWĄ PODSTAWĘ PRAWNĄ (należy podać w ha, z dokładnością do czterech miejsc po przecinku)  

PODSTAWA PRAWNA Powierzchnia w ha  

81.  
 
 

82.  
 
                                                                           ha 

F. OŚWIADCZENIA I PODPIS PODATNIKA 

 
83.  Informacja o posiadaniu użytków rolnych na terenie innej gminy: 
 

84.  Podpis podatnika: 
 

85.  Nr telefonu (wypełnienie pozycji nie jest obowiązkowe) 

 
86.  Data wypełnienia informacji: 

 
 

 
INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZEDMIOTÓW OPODATKOWANIA WYKAZANYCH W INFORMACJI 

(podlegających opodatkowaniu oraz zwolnionych) 
 
Lp.  

Położenie nieruchomości 
 

Nr działki 
 

Powierzchnia 
działki 

Powierzchnia 
użytkowa 

budynku/lokalu 

Rodzaj budynku 
(zgodnie z ewidencją gruntów i 

budynków) 

 
Tytuł prawny 
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