
Sprawa: Podatek rolny

Miejsce złożenia dokumentów:

Godziny otwarcia:

Numery kontaktowe:

e-mail:

Urząd Miejski w Skarszewach 
Plac Gen. J. Hallera 18, 83-250 Skarszewy

poniedziałek 7:30 - 15:30
wtorek 7:30 - 15:30
środa 7:30 - 17:30
czwartek 7:30 - 15:30
piątek 7:30 - 15:30

tel: 58 588 22 01
tel: 58 588 22 02

skarszewy@skarszewy.pl

Opis ogólny: Opodatkowaniu  podatkiem  rolnym  podlegają  grunty  sklasyfikowane  w
ewidencji  gruntów i  budynków jako użytki  rolne,  z  wyjątkiem gruntów
zajętych na  prowadzenie  działalności  gospodarczej  innej  niż  działalność
rolnicza. 
Podstawę  opodatkowania  podatkiem  rolnym  stanowi  dla  gruntów
gospodarstw  rolnych  -  liczba  hektarów  przeliczeniowych  ustalana  na
podstawie powierzchni, rodzajów i klas użytków rolnych wynikających z
ewidencji gruntów i budynków oraz zaliczenia do okręgu podatkowego; dla
pozostałych gruntów - liczba hektarów wynikająca z ewidencji gruntów i
budynków.

Za gospodarstwo rolne uważa się obszar gruntów, o których mowa w art. 1,
o  łącznej  powierzchni  przekraczającej  1  ha  lub  1  ha  przeliczeniowy,
stanowiących własność lub znajdujących się w posiadaniu osoby fizycznej,
osoby prawnej albo jednostki organizacyjnej, w tym spółki, nieposiadającej
osobowości prawnej. 

Za działalność rolniczą uważa się produkcję roślinną i zwierzęcą, w tym
również produkcję materiału siewnego, szkółkarskiego, hodowlanego oraz
reprodukcyjnego,  produkcję  warzywniczą,  roślin  ozdobnych,  grzybów
uprawnych,  sadownictwa,  hodowlę  i  produkcję  materiału  zarodowego
zwierząt,  ptactwa  i  owadów  użytkowych,  produkcję  zwierzęcą  typu
przemysłowego fermowego oraz chów i hodowlę ryb.

Podatnikami podatku rolnego są osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki
organizacyjne, w tym spółki, nieposiadające osobowości prawnej, będące:
właścicielami gruntów, posiadaczami samoistnymi gruntów;

użytkownikami  wieczystymi  gruntów;  posiadaczami  gruntów,
stanowiących  własność  Skarbu  Państwa  lub  jednostki  samorządu
terytorialnego, jeżeli posiadanie: 

wynika  z  umowy  zawartej  z  właścicielem,  z  Krajowym  Ośrodkiem
Wsparcia  Rolnictwa  lub  z  innego  tytułu  prawnego  albo  jest  bez  tytułu
prawnego, z wyjątkiem gruntów wchodzących w skład Zasobu Własności
Rolnej Skarbu Państwa lub będących w zarządzie Lasów Państwowych; w



tym  przypadku  podatnikami  są  odpowiednio  jednostki  organizacyjne
Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa i Lasów Państwowych.

Jeżeli grunty znajdują się w posiadaniu samoistnym, obowiązek podatkowy
w zakresie podatku rolnego ciąży na posiadaczu samoistnym. Jeżeli grunty
gospodarstwa rolnego zostały w całości lub w części wydzierżawione na
podstawie  umowy  zawartej  stosownie  do  przepisów  o  ubezpieczeniu
społecznym  rolników  lub  przepisów  dotyczących  uzyskiwania  rent
strukturalnych, podatnikiem podatku rolnego jest dzierżawca. 

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2017 r., poz.
1892 ze zm.)

Wymagane dokumenty: Osoby  fizyczne,  są  obowiązane  złożyć  organowi  podatkowemu,
właściwemu ze względu na miejsce położenia lasu, informacje o lasach,
sporządzone na formularzach IŁ-1 według ustalonego wzoru, w terminie 14
dni  od  dnia  zaistnienia  okoliczności  uzasadniających  powstanie  albo
wygaśnięcie obowiązku w podatku leśnym, lub o zaistnieniu zmian. 
Osoby  prawne,  jednostki  organizacyjne,  w  tym  spółki,  nieposiadające
osobowości prawnej, jednostki organizacyjne Lasów Państwowych, a także
jednostki organizacyjne Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa i Lasów
Państwowych  są  obowiązane:  składać,  w  terminie  do  dnia  15  stycznia,
organowi  podatkowemu,  właściwemu  ze  względu  na  miejsce  położenia
lasów, deklaracje na podatek leśny na dany rok podatkowy, sporządzone na
formularzu DL-1 według ustalonego wzoru, a jeżeli obowiązek podatkowy
powstał po tym dniu - w terminie 14 dni od dnia wystąpienia okoliczności
uzasadniających powstanie tego obowiązku.

Terminy i sposób załatwienia 
sprawy:

Prawidłowo  wypełnioną  informację  IŁ-1  w  przypadku  os.  fizycznych
należy składać  w terminie  14  dni  od  momentu  zaistnienia  okoliczności
mających wpływ na wysokość podatku.
Osoby prawne składają deklarację DR-1 w terminie do 15 stycznia roku
podatkowego, a jeśli obowiązek podatkowy powstał po tym terminie -14
dni  od momentu zaistnienia  okoliczności  mających wpływ na wysokość
podatku. 

Miejsce  i  sposób  składania
dokumentów:

Prawidłowo wypełnione dokumenty należy składać bezpośrednio na biurze 
podawczym Urzędu Miejskiego w Skarszewach Plac Gen. J. Hallera 18 83-
250 Skarszewy lub wysłać pocztą na adres Urzędu

Tryb odwoławczy: Od  decyzji  podatkowych  mogą  być  wnoszone  odwołania  do
Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku w terminie 14 dni
od  daty  doręczenia.  Odwołanie  składa  się  do  organu,  który  wydał
zaskarżoną  decyzję,  powinno  ono  zawierać  zarzuty  przeciw  decyzji  ,
określać  istotę  i  zakres  żądania  będącego  przedmiotem odwołania  oraz
wskazać dowody uzasadniające to żądanie. 

Opłaty: Złożenie dokumentów nie podlega opłacie.



Załączniki: Druk informacji w sprawie podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego –
osoby fizyczne.
Druk deklaracji na podatek rolny – osoby prawne.
http://www.skarszewy.pl/urzad-miejski/wykaz-drukow-1/druki-wydzial-
finansowy-2/2017
http://edziennik.gdansk.uw.gov.pl/#/legalact/2016/3910/

Uwagi: Obowiązek podatkowy oraz wszelkie zmiany wymagają formy pisemnej. 
Od dnia 01.01.2016 r. w przypadku, gdy kwota podatku nie przekracza 100
zł, podatek jest płatny jednorazowo w terminie płatności pierwszej raty.

Stanowisko odpowiedzialne za 
wykonanie czynności:

Szczegółowe  informacje  udzielane  są  w  Wydziale  Finansowym Urzędu
Miejskiego  w  Skarszewach,  pokój  nr  10  (wymiar)  i  pokój  nr  24
(księgowość, windykacja).
Tel. 58 588 22 01 wew. 50 i wew. 20

Załączniki aktywne: - obwieszczenie GUS
http://stat.gov.pl/sygnalne/komunikaty-i-obwieszczenia/lista-komunikatow-
i-obwieszczen/komunikat-w-sprawie-sredniej-ceny-skupu-zyta-za-okres-
11-kwartalow-bedacej-podstawa-do-ustalenia-podatku-rolnego-na-rok-
podatkowy-2018,270,4.html


