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URZĄD GMINY KRASNYSTAW 
22-300 Krasnystaw ul. M. Konopnickiej 4 

tel  +48 (082) 576 37 53  fax +48 (082) 576 30 46 

email: wojt@krasnystaw.ug.gov.pl  

www: www.krasnystaw.ug.gov.pl 

KI.F-14 

KARTA INFORMACYJNA Wersja nr 4 z 

dnia 31-12-2013 

 

Ustalenie wymiaru podatku rolnego od osób fizycznych 

 

I Podstawa prawna 

 

 Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012r., poz. 749   

z późn. zm.) 

 Ustawa z dnia 15 listopada 1984r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2006r. Nr 136, poz. 

969 z późn. zm.) 

 Uchwała Nr XXX/223/2013 Rady Gminy Krasnystaw z dnia 8 listopada 2013r. 

w sprawie określenia wzorów deklaracji i informacji podatkowych w zakresie 

podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego (Dz. Urz. Woj. Lubelskiego z dnia 

19 grudnia 2013r. poz.5391) 

 Uchwała Nr XXX/222/2013 Rady Gminy Krasnystaw z dnia 8 listopada 2013 r.      

w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczenia podatku 

rolnego na rok 2014 (Dz. Urz. Woj. Lubelskiego z dnia 28 listopada 2013r., poz. 

4994) 

 Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2013 

r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających 

kwartał poprzedzający rok podatkowy 2014. (M.P. z 2013r.,poz. 814) 
 

 

II Komórka organizacyjna załatwiająca sprawę 

 

 

 Referat Finansowy 

            Stanowisko ds. wymiaru podatków 

            pokój 109, tel. (82)576-14-32 wew. 109 

            e-mail:podatki@krasnystaw.ug.gov.pl 

III Wymagane wnioski 

 

 Informacja w sprawie podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego, F.F-14.1 
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IV Wymagane załączniki 

 

 Brak 

 

V Dokumenty do wglądu 

 

 Akt notarialny zakupu gruntów rolnych,  

 Umowa najmu/dzierżawy gruntów rolnych stanowiących własność Skarbu Państwa 

lub jednostki samorządu terytorialnego, 

 Inne dokumenty świadczące o obowiązku podatkowym (postanowienie sądowe o 

nabyciu spadku, akt darowizny gruntów rolnych). 

 

 

VI Termin złożenia 

 

 W terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie lub 

wygaśnięcie obowiązku podatkowego. 

 

VII Termin załatwienia sprawy 

 

 

 Do 1 miesiąca, w sprawach szczególnie skomplikowanych do 2 miesięcy 

VIII Tryb odwołania 

 

 Do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Chełmie za pośrednictwem Wójta 

Gminy Krasnystaw w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji. 

IX Uwagi 

 

 Brak 

 

Opracował 

 

 

Jarosław Szymański 

Sprawdził 

 

 

Joanna Lubaś 

Zatwierdził 

 

 

Janusz Korczyński 
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