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NR BF/01 

 

Podatek rolny 

 

 
 
 
 
Podstawa prawna 

  Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Z 2015 r. 
poz. 613 z późń. zm.) 

  Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2013 r. 
poz. 1381 z późń. zm.) 

  Uchwała  Rady w sprawie  wzoru deklaracji  na podatek rolny oraz wzoru 
informacji o gruntach 

  Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 22 października 
2013 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres jedenastu kwartałów 

będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2014. 
(M.P. poz. 814) 

 

Sposób załatwienia 
sprawy 

  Wydanie decyzji w sprawie naliczenia podatku rolnego dla osób fizycznych 
  Kontrola poprawności  złożonej deklaracji na podatek rolny dla osób 

prawnych 

 

 
Wymagane 
dokumenty 

  Deklaracja w sprawie podatku rolnego - od osób prawnych (DR-1, ZR- 
1/A, ZR-1/B) – załącznik do pobrania 

  Informacja w sprawie podatku rolnego - dla osób fizycznych (IR–1, ZR- 
1/A, ZR-1/B) – załącznik do pobrania 

(deklaracje, informacje dostępne są na stronie internetowej urzędu bądź na 

stanowiskach pracy) 

Opłaty Nie pobiera się opłat 

 

 
 
Termin załatwienia 
sprawy 

  Osoby prawne składają deklarację podatkową w terminie do 15 stycznia 
roku podatkowego lub w ciągu 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności 

uzasadniających   powstanie   tego   obowiązku   lub   korektę   do   złożonej 
deklaracji 

  Osoby fizyczne składają informację w sprawie podatku rolnego w terminie 
14  dni  od  dnia  zaistnienia  okoliczności  uzasadniających  powstanie  tego 
obowiązku lub jego wygaśnięcie 

 
Tryb odwoławczy 

Stronie przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium 
Odwoławczego w Krośnie za pośrednictwem tutejszego organu w terminie 14 

dni od dnia doręczenia decyzji 

Komórka 
odpowiedzialna 

 

Referat Budżetu i Finansów 

 

Osoba właściwa do 
załatwienia sprawy 

 

inspektor mgr Małgorzata Marciniec 
podinspektor mgr Maria Ciomcia 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Inne informacje 

  Osoby prawne wpłacają obliczony w deklaracji podatek bez wezwania na 
rachunek urzędu lub w kasie w czterech ratach: 

  I rata płatna do 15 marca roku podatkowego 

  II rata płatna do 15 maja roku podatkowego 

  III rata płatna do 15 września roku podatkowego 

  IV rata płatna do 15 listopada roku podatkowego 
  Osoby fizyczne wpłacają podatek rolny na podstawie decyzji wymiarowej 

w czterech ratach płatnych : 

  I rata płatna do 15 marca roku podatkowego 

  II rata płatna do 15 maja roku podatkowego 

  III rata płatna do 15 września roku podatkowego 

  IV Rata płatna do 15 listopada roku podatkowego 
Osoby fizyczne i prawne mogą dokonać wpłaty podatku na rachunek bankowy 
ING Bank Śląski nr rachunku bankowego 06 1050 1458 1000 0022 2149 

4004, w kasie urzędu lub do rąk sołtysa 
Kasa Urzędu Gminy – parter, pokój nr 3 

  Zwalnia się od podatku rolnego : 

  użytki rolne klasy V, VI, VIz, 

  grunty zadrzewione i zakrzewione ustanowione na użytkach rolnych. 

 

Opracował: Małgorzata Marciniec – inspektor – 06.07.2015 r.  
Sprawdził: Krystyna Szajnicka – Skarbnik Gminy – 06.07.2015 r. 
Zatwierdził: Grzegorz Bara – Wójt Gminy Nowy Żmigród – 06.07.2015 r. 
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