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…………………………………..      Załącznik Nr 2  
                 (pieczęć nagłówkowa podatnika)       do Uchwały Nr 61/XV/2015                                                            
          Rady Miejskiej w Piławie Górnej 
                                                                 z dnia 25.11.2015 r. 
 
 
1.Numer Identyfikacji Podatkowej składającego deklarację 
 
................................................................................................... 

                                                               
 

 
DR – 1                                       DEKLARACJA NA PODATEK ROLNY 
 
 
 
 
Podstawa prawna:          Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 1381 ze zm.) 

Termin składania:          Do 15 stycznia na dany rok podatkowy lub w terminie 14 dni od zaistnienia okoliczności mających wpływ na powstanie, bądź 
                                       wygaśnięcie obowiązku podatkowego lub zaistnienia zdarzeń mających wpływ na wysokość podatku   

 Składający:                  Formularz przeznaczony jest dla osób prawnych, jednostek organizacyjnych, w tym spółek, nie posiadających osobowości prawnej,   
                                     jednostek organizacyjnych, Agencji Nieruchomości Rolnych, a także jednostek organizacyjnych Lasów Państwowych  
                                     będących właścicielami gruntów, posiadaczami samoistnymi gruntów, użytkownikami wieczystymi gruntów, posiadaczami gruntów  
                                     stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego oraz dla osób fizycznych będących                              

     współwłaścicielami lub współposiadaczami z osobami prawnymi, jednostkami organizacyjnymi, w tym spółkami, nie posiadającymi  
                                     osobowości prawnej.   

A.OBOWIĄZEK ZŁO ŻENIA DEKLARACJI 
 

 

 
1.Cel złożenia formularza (zaznaczyć właściwy kwadrat) 
    � deklaracja roczna od miesiąca …………………….   � korekta deklaracji rocznej od miesiąca ………………………. 

 
Przyczyna złożenia korekty   …………………………………………………………………………………………… 

 
B. MIEJSCE SKŁADANIA DEKLARACJI  
 2. Urząd Miasta w Piławie Górnej 

    ul. Piastowska 69 
    58-240 Piława Górna  

C. PODMIOT ZOBOWI ĄZANY DO ZŁO ŻENIA DEKLARACJI 
 3. Rodzaj składającego deklarację (zaznaczyć właściwą kratkę) 

   �  osoba fizyczna     � osoba prawna   � jednostka organizacyjna, w tym spółka nieposiadająca osobowości prawnej 
 

D. DANE PODATNIKA  
       * dotyczy osoby prawnej            **  dotyczy osoby fizycznej 
 4. Nazwa pełna* / Nazwisko, pierwsze i drugie imię, data urodzenia** 

 
 

 5. Nazwa skrócona* / imiona rodziców** 
 
 

 6. NIP 
 

7. REGON 8. PESEL** 
 

 9. Dane osoby reprezentującej podatnika 
 
 

 10. Klasa PKD 
 
 

 ADRES PODATNIKA  
           adres siedziby*/adres zamieszkania**  

 
 11. Kraj 

 
 

12. Województwo 13. Powiat 

14. Gmina 
 
 

15. Ulica 16. Numer domu 17. Gmina 
 

18. Miejscowość 
 
 

19. Kod pocztowy 20. Telefon  21. Fax 

 
 

 
na 

 

rok 
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E. DANE DOTYCZĄCE PRZEDMIOTÓW OPODATKOWANIA  
 
 
 
 
 
 

                                       
Forma władania:  

22. własność, współwłasność, użytkowanie wieczyste, współużytkowanie wieczyste, posiadanie zależne,   
      współposiadanie   zależne, posiadanie samoistne, współposiadanie samoistne *zaznaczyć właściwe 

Miejsce/a (adres/y) 
położenia 
przedmiotów 
opodatkowania oraz 
numer/y działek 

23. 

Numer/y księgi 
wieczystej lub 
zbioru/ów 
dokumentów  

24.  

Klasa użytków rolnych 
(wynikająca z ewidencji gruntów 
 i budynków) 

Powierzchnia  
w ha 
fizycznych 

 Przelicznik Podstawa 
opodatkowania 
(liczba ha 
przeliczeniowych) 
(kol 2x kol 3) 

Przelicznik do 
podatku 
(równowartość 
pieniężna 2,5q 
żyta za 1 ha) 

Podatek należny 

 1. 2. 3. 4. 5. 6. 

F. PRZEDMIOT OPODATKOWANIA  (grunty gospodarstw rolnych) 

F.1. GRUNTY ORNE 
 I  1,80    

II  1,65    
IIIa  1,50    
IIIb  1,25    
IVa  1,00    
IVb  0,75    
V  0,30    
VI  0,15    

RAZEM 25.  26.  27. 

F.2. ŁĄKI I PASTWISKA 
 I  1,60    

II  1,35    
III  1,15    
  IV  0,70    
V  0,20    
VI  0,15    

RAZEM 28.  29.  30. 

F.3. SADY 
 I  1,80    

II  1,65    
III  1,50    
IIIa  1,50    
IIIb  1,25    

IV  1,00    

IVa  1,00    

IVb  0,75    

V  0,30    

VI  0,15    

RAZEM 31.  32.  33. 

F.4. GRUNTY POD STAWAMI ZARYBIONYMI 
 Gatunek ryb   Powierzchnia  

w ha fizycznych 
 Przelicznik 
 

Podstawa 
opodatkowania 
(liczba ha 
przeliczeniowych) 

   Stawka   
   podatku    

Podatek należny 
        (kol 4 x kol 5) 

 1. 2. 3. 4. 5. 6. 

Łosoś, troć, głowacica, 
palia, pstrąg 

 1,00    

Inne gatunki ryb  0,20    

RAZEM 34. 
 
 

 35.  36. 
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F.5.GRUNTY POD STAWAMI NIEZARYBIONYMI 

 37. 0,20 
 

38.  39. 

F.6. GRUNTY ROLNE ZABUDOWANE  

 40. 1,00 41.  42. 

F.7. ROWY 

 43. 0,20 44.  45. 

F.8. UŻYTKI ROLNE, DLA KTÓRYCH NIE MO ŻNA USTALI Ć PRZELICZNIKA 

 46.  47.  48. 

G.OGÓŁEM 

 suma poz. 25, 28, 
31, 34, 37, 40, 43, 
46  

 suma poz. 26, 29, 
32, 35, 38, 41, 44, 
47 

 suma poz. 27, 30, 33, 
36, 39, 42, 45, 48 

OGÓŁEM 49. 
 

 50.  51. 

H.POZOSTAŁE GRUNTY ROLNE 
(powierzchnia do 1ha włącznie – sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne)    
 Podstawa opodatkowania 

      (liczba ha fizycznych) 
                 Przelicznik do podatku 
                (równowartość 5q żyta za 1 ha) 

                Podatek należny 

52. 
 

53. 54. 

I. KWOTA PODATKU ROLNEGO 
 RAZEM PODATEK ROLNY-po zaokrągleniu do pełnych złotych 

(do kwoty z poz. 51 dodać kwotę z poz. 54) 
55. 
………………………………………………………………….. zł 
 

J. 
 
 
 
 
 

56. Oświadczam, że:  
 
�  A. nie posiadam gruntów rolnych na terenie innych gmin 
 
�  B. posiadam grunty rolne na terenie innych gmin, tj. ……………………………………………………………… 
 

K. DEKLARACJA O ZWOLNIONYCH PRZEDMIOTACH OPODATKOWA NIA 
K.1. DANE DOTYCZĄCE ZWOLNIE Ń I ULG PODATKOWYCH WYNIKAJ ĄCYCH Z USTAWY  
 57. Forma władania: własność, współwłasność, użytkowanie wieczyste, współużytkowanie wieczyste, posiadanie zależne, współposiadanie  

      zależne, posiadanie samoistne, współposiadanie samoistne *zaznaczyć właściwe 

 
 58. Nr księgi wieczystej 

 
 59. Identyfikatory działek  

 
 60. Położenie gruntów 

 

K. 2. TYTUŁ PRAWNY ZWOLNIENIA  
 Pow. ha fiz. Pow. ha 

przelicz. 
Kwota 

zwolnienia 

61. 
Art. 12 ust. 1 pkt 1 – grunty zwolnione z podatku rolnego – użytki rolne 
klasy V,VI,VIz 

   

62. 
Art. 12 ust. 1 pkt 1 – grunty zadrzewione i zakrzewione ustanowione na 
użytkach rolnych 

   

63. Art. 12 ust. 1 pkt 2 – grunty położone w pasie drogi granicznej    

64. 
Art. 12 ust. 1 pkt 3 – grunty orne, łąki i pastwiska objęte melioracją – w 
roku, w którym uprawy zostały zniszczone wskutek robót drenarskich 

   

65. 
Art. 12 ust. 1 pkt 4 – grunty przeznaczone na utworzenie nowego  
gospodarstwa rolnego lub powiększenie już istniejącego do powierzchni  
nie przekraczającej 100ha 

   

     w przypadku korzystania z ulgi, po 
upływie okresu zwolnienia 

 
ulga:  �   75%       �     50% 

   

    
66. 
 

Art. 12 ust. 1 pkt 5 – grunty gospodarstw rolnych powstałe z 
zagospodarowania nieużytków – na okres 5 lat, licząc od roku następnego 
po zakończeniu zagospodarowania 

   

     w przypadku korzystania z ulgi, po 
upływie okresu zwolnienia 

 
ulga:  �   75%       �     50% 
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67. 

Art. 12 ust. 1 pkt.6 – grunty gospodarstw rolnych otrzymane w drodze 
wymiany lub scalenia – na 1 rok następujący po roku, w którym dokonano 
wymiany lub scalenia gruntów 

   

     w przypadku korzystania z ulgi, po 
upływie okresu zwolnienia 

 
ulga:  �   75%       �     50% 

   

 68. 

Art. 12 ust. 1 pkt.7 – grunty gospodarstw rolnych, na których zaprzestano 
produkcji rolnej, z tym że zwolnienie może dotyczyć nie więcej niż 20% 
powierzchni użytków rolnych gospodarstwa rolnego, lecz nie więcej niż 
10ha – na okres nie dłuższy niż 3 lata, w stosunku do tych samych gruntów  

   

 69. Art. 12 ust. 1 pkt.8 – użytki ekologiczne    

   
71. 

Art. 12 ust. 1 pkt.9 – grunty zajęte przez zbiorniki wody służące do 
zaopatrzenia ludności w wodę 

   

   
72. 

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

   

   
73. 

Art. 12 ust. 1 pkt.11 – grunty wpisane do rejestru zabytków, pod 
warunkiem ich zagospodarowania i utrzymania, zgodnie z przepisami o 
ochronie zabytków 

   

   
74. 

Art. 12 ust. 1 pkt.12 – grunty stanowiące działki przyzagrodowe członków  
rolniczych spółdzielni produkcyjnych, którzy: 

   

a) osiągnęli wiek emerytalny    

b) są inwalidami zaliczonymi do I lub II grupy    
c) są niepełnosprawnymi o znacznym lub umiarkowanym stopniu  
    niepełnosprawności 

   

d) są osobami całkowicie niezdolnymi do pracy w gospodarstwie rolnym  
    albo niezdolnymi do samodzielnej egzystencji 

   

   
75. 

Art. 12 ust. 1 pkt.13 – grunty położone na terenie rodzinnego ogrodu 
działkowego, z wyjątkiem będących w posiadaniu podmiotów innych niż 
działkowcy lub stowarzyszenia ogrodowe w rozumieniu ustawy z dnia 13 
grudnia 2013 r. o rodzinnych ogrodach działkowych  

   

   
76. 

Art. 12 ust. 2 pkt.1 – uczelnie; zwolnienie nie dotyczy gruntów 
przekazanych w posiadanie podmiotom innym niż uczelnie 

   

   
77. 

Art. 12 ust. 2 pkt 2 – publiczne i niepubliczne jednostki organizacyjne 
objęte systemem oświaty oraz prowadzące je organy, w zakresie gruntów 
zajętych na działalność oświatową 

   

78. Art. 12 ust. 2 pkt 3 – placówki naukowe Polskiej Akademii Nauk    

   
79. 

Art. 12 ust. 2 pkt 4  – prowadzący zakłady pracy chronionej lub zakłady 
aktywności zawodowej w zakresie gruntów zgłoszonych wojewodzie, 
jeżeli zgłoszenie zostało potwierdzone decyzją w sprawie przyznania 
statusu zakładu pracy chronionej lub zakładu aktywności zawodowej albo 
zaświadczeniem – zajętych na prowadzenie tego zakładu, z wyjątkiem 
gruntów znajdujących się w posiadaniu zależnym podmiotów niebędących 
prowadzącymi zakłady pracy chronionej lub zakłady aktywności 
zawodowej  

   

80. Art. 12 ust. 2 pkt 5  – instytuty badawcze    

   
81. 

Art. 12 ust. 2 pkt 5 a – przedsiębiorcy o statusie centrum badawczo – rozwojowego 
uzyskanym na zasadach określonych w przepisach o niektórych formach wspierania 
działalności innowacyjnej w odniesieniu do przedmiotów opodatkowania zajętych na 
cele prowadzących badań i prac rozwojowych  

   

ŁĄCZNA KWOTA ZWOLNIENIA  82. 

L. OŚWIADCZENIE I PODPIS PODATNIKA / OSOBY REPREZENTUJAC EJ PODATNIKA 
     Oświadczam, że podane dane są zgodne z prawdą 
 83. Imię  

 
 

84. Nazwisko 

85. Data wypełnienia (dzień – miesiąc – rok) 

 
 
 

86. Podpis (pieczęć) podatnika/osoby reprezentującej podatnika  

87. Telefon 

Ł. ADNOTACJE ORGANU PODATKOWEGO 

 88. Uwagi organu podatkowego 

 
 

 89. Data (dzień – miesiąc – rok) 
 

90. Podpis przyjmującego deklarację 

POUCZENIE 
Deklaracja ta stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego zgodnie z art. 3a ustawy z dnia 17 czerwca 1966 roku o postępowaniu egzekucyjnym w administracji ( t.j. Dz. U. z 2014 roku, poz. 1619 
ze zm.) w przypadku niewykonania bądź częściowego niewykonania zobowiązania podatkowego wynikającego z niniejszej deklaracji.  

OBJAŚNIENIA  
1. Zgodnie z art. 336 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 121 ze zm.) posiadaczem rzeczy jest ten, kto nią faktycznie włada jako właściciel (posiadacz 

samoistny), jak i ten, kto nią faktycznie włada jako użytkownik, zastawnik, najemca, dzierżawca lub mający inne prawo, z którym łączy się określone władztwo nad cudzą rzeczą (posiadacz zależny) 
(art. 336 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny – t.j.  Dz. U. z 2014 r., poz. 121 ze zm.) 

2. Podstawę opodatkowania zaokrąglić do pełnych złotych.  


