
DR-1  Załącznik nr 2  

do Uchwały nr XIII/90/15 Rady Gminy i Miasta Odolanów  

z dnia 3 grudnia 2015r. w sprawie określenia wzorów formularzy 

obowiązujących w zakresie podatku od nieruchomości, podatku 

rolnego oraz podatku leśnego 

 

DEKLARACJA NA PODATEK ROLNY 

 Rok 

|__|__|__|__| 

 

 

Numer ewidencyjny podatnika 

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym ( tekst jedn. Dz. U. z 2013 r.,poz.1381 ze zm.) 

Składający: Formularz przeznaczony dla osób prawnych, jednostek organizacyjnych oraz spółek nie mających osobowości prawnej 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, bądź z innymi jednostkami organizacyjnymi nie posiadającymi 

osobowości prawnej  lub ze spółkami nieposiadającymi osobowości prawnej. 

Termin składania: Do 15 stycznia każdego roku podatkowego; w terminie 14 dni od zaistnienia okoliczności mających wpływ na powstanie, bądź 
wygaśnięcie obowiązku podatkowego lub zaistnienia zdarzeń mających wpływ na wysokość podatku. 

A. MIEJSCE I CEL SKŁADANIA DEKLARACJI 
 1.                                                                                                  Burmistrz Gminy i Miasta Odolanów 

 63-430 Odolanów, Rynek 11 

B. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI 

 2. Okoliczności (zaznaczyć właściwą kratkę) 

 1. deklaracja  składana w terminie do 15 stycznia roku podatkowego        

 2. powstanie obowiązku  w trakcie roku podatkowego 

 3. wygaśnięcie obowiązku podatkowego                                      

 

 4. korekta deklaracji rocznej ( miesiąc – rok ) |__|__|-|__|__|__|__|                                                                 

 5. zmiana miejsca zamieszkania lub siedziby 

 6. zmiana nazwy firmy* 

C. DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ (niepotrzebne skreślić) 

       * - dotyczy składającego deklarację niebędącego osobą fizyczną            ** - dotyczy składającego deklarację będącego osobą fizyczną 
C.1 DANE IDENTYFIKACYJNE  
  3. Rodzaj składającego deklarację (zaznaczyć właściwą kratkę) 

 
  1. osoba fizyczna               2. osoba  prawna                3. jednostka organizacyjna         4. spółka  nieposiadająca osobowości prawnej 
4.  Rodzaj własności, posiadania (zaznaczyć właściwą kratkę) 

 1. właściciel         

 2. współwłaściciel  
 

  3. użytkownik wieczysty 

  4. współużytkownik wieczysty 

 5. posiadacz  samoistny    

 6. współposiadacz samoistny   

 7. posiadacz  zależny  (np. dzierżawca) 

 8. współposiadacz zależny  (np. dzierżawca) 

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

Położenie działki Powierzchnia w ha fizycznych  Nr działki Nr Księgi Wieczystej 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

6. Nazwa pełna * / Nazwisko, pierwsze imię, drugie imię, data urodzenia** 

 
 
 

 7. Nazwa skrócona* / imię ojca, imię matki** 

 

8. Numer KRS 

 

 

9. Identyfikator NIP  
 

|__|__|__||__|__|__|__|__|__|__| 

10.Numer PESEL** 
 

|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

11. Numer  REGON 
 

 

C.2. ORGAN REJESTROWY* 

 12. Numer organu rejestrowego 13. Dane osoby reprezentującej firmę 
 
 

14. Nazwa, numer  rejestru i data rejestracji 

 

15. Klasa PKD ( sekcja główna) 

C.3. ADRES SIEDZIBY* / ADRES ZAMIESZKANIA** 

 16. Kraj 

 

17. Województwo 18. Powiat 

 

 

 19. Gmina 

 

20. Ulica 21. Numer domu  

 

22. Numer lokalu 

 

 

 23. Miejscowość 

 

24. Kod pocztowy 

             
|__|__|-|__|__|__| 

25. Poczta 

                          

 



 D. DANE DOTYCZĄCE PRZEDMIOTÓW OPODATKOWANIA (włącznie ze zwolnionymi) 

  

Klasy użytków wynikające         

z ewidencji gruntów 

i budynków 

Powierzchnia gruntu w hektarach fizycznych z dokładnością 

 do 0,0001ha 

 

Liczba hektarów 

przeliczeniowych 

Stawka  z 1 ha 

(przeliczeniowego 

lub fizycznego) 

 w zł, gr 

 

Wymiar podatku 

rolnego w zł, gr 
Przelicznik 

(II okręg) 

Powierzchnia w ha 

fizycznych  

Podlegające przeliczeniu 

na hektary przeliczeniowe 

a b c d e f g 

D.1. GRUNTY ORNE – (R) 

 I 1,80      

II 1,65      

III a 1,50      

III b 1,25      

IV a 1,00      

IV b 0,75      

ZWOLNIONE- Art. 12 ust. 1 pkt 1 – użytki rolne klasy V, VI i VIz  

V 0,30      

VI 0,15      

D.2. SADY - (S-R, S-Ł, S-Ps) 

 I 1,80      

II 1,65      

III  1,50      

IV  1,00      

ZWOLNIONE- Art. 12 ust. 1 pkt 1 – użytki rolne klasy V, VI i VIz  

V 0,30      

VI 0,15      

D.3. UŻYTKI ZIELONE - (Ł, Ps) 

 I 1,60      

II 1,35      

III  1,15      

IV  0,70      

ZWOLNIONE- Art. 12 ust. 1 pkt 1 – użytki rolne klasy V, VI i VIz 

V 0,20      

VI 0,15      

D.4. GRUNTY ROLNE ZABUDOWANE - (B-R, B-Ł, B-Ps) – (1 ha fizyczny =1 ha przeliczeniowy) 

 I 1,00      

II 1,00      

III 1,00      

III a 1,00      

III b 1,00      

IV 1,00      

IV a 1,00      

IV b 1,00      

ZWOLNIONE - Art. 12 ust. 1 pkt 1 – użytki rolne klasy V, VI i VIz 

V 1,00      

VI 1,00      

D.5. GRUNTY POD STAWAMI - (Wsr) 

 a) zarybione, łososiem, 

trocią, głowacicą, palią 

 i pstrągiem 

 

1,00 

     

b) zarybione innymi 

gatunkami ryb niż w poz. a 

 

0,20 
     

c) grunty pod stawami 

niezarybionymi 

 

0,20 
     

D.6. GRUNTY POD ROWAMI - (W) - (1 ha fizyczny = 0,2 ha przeliczeniowy) 

  

Rowy 
 

 

 
0,20 

 

 

   

 

  



D.7. GRUNTY ZAKRZEWIONE I ZADRZEWIONE POŁOŻONE NA UŻYTKACH ROLNYCH – (Lz-R, Lz-Ł, Lz-Ps) 

       - (1 ha fizyczny = 0,2 ha przeliczeniowy) 

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

Zakrzewione i zadrzewione 

położone na użytkach 

rolnych 

 
0,20 

 

     

D.8. UŻYTKI ROLNE O NIEUSTALONYM PRZELICZNIKU POWIERZCHNI -  (1 ha fizyczny = 1 ha 

przeliczeniowy) 

 Użytki rolne  o 

nieustalonym przeliczniku 
 

1,00 

 

     

D.9.  ŁĄCZNA POWIERZCHNIA UŻYTKÓW ROLNYCH  STANOWIĄCYCH GOSPODARSTWO ROLNE   **                

  

HA FIZYCZNE WRAZ ZE ZWOLNIENIAMI 
26. 

               |__ |__ |__|__|, |__|__|__|__|    ha                             

   

HA FIZYCZNE BEZ ZWOLNIEŃ 
27.             

               |__ |__ |__|__|, |__|__|__|__|    ha                             

  
HA PRZELICZENIOWE WRAZ ZE ZWOLNIENIAMI 

28. 

               |__ |__ |__|__|, |__|__|__|__|    ha                             

  

HA PRZELICZENIOWE BEZ ZWOLNIEŃ 

29. 

               |__ |__ |__|__|, |__|__|__|__|    ha                             

E. ŁĄCZNA KWOTA PODATKU* 

 STAWKA PODATKU 
30.                                           
                                               zł,                       gr 

 Kwota podatku (po zaokrągleniu  do pełnych złotych) 

Suma kwot z poz. 29 – HA PRZELICZENIOWE BEZ ZWOLNIEŃ * STAWKA PODATKU – poz. 30 

31. 

,00 zł 

E.1. Raty podatku w roku 20______ .  

 UWAGA! Gdy kwota podatku nie przekracza 100 złotych, podatek jest płatny jednorazowo w terminie płatności pierwszej raty 

 Kwota I raty do zapłaty do 15 marca *
 

 Kwota III raty do zapłaty do 15 września *  

Kwota II raty do zapłaty do 15 maja *
 

 Kwota IV raty do zapłaty do 15 listopada *
 

 

 
*Pouczenie: w przypadku  niewpłacenia w obowiązującym terminach i ratach kwoty podatku z punktu E 1, niniejsza deklaracja stanowi podstawę do 

wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym  w administracji (Dz. U.     

z 2014 r., poz. 1619 z późniejszymi zmianami). 

F. 
POZOSTAŁE GRUNTY O POWIERZCHNI 

PONIŻEJ 1 HA 

POŁOŻENIE (ADRES) Powierzchnia w ha fizycznych Stawka podatku 

obliczana na podstawie 

art. 6 ust. 1 pkt 2 

ustawy o podatku 

rolnym 

Kwota podatku 

grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów jako 

użytki rolne lub grunty zadrzewione                       

i zakrzewione na użytkach rolnych 

   
 

G. INFORMACJA O POSIADANIU UŻYTKÓW ROLNYCH NA TERENIE INNEJ GMINY 

 

 

     Posiadam użytki rolne na terenie innej gminy                  tak     |__|__|__|__|,|__|__|__|__|   ha                          nie 

H. INFORMACJA  O POZOSTAŁYCH ZWOLNIENIACH  

 Tytuł prawny zwolnienia 
Powierzchnia w ha 

fizycznych 

Powierzchnia w ha przeliczeniowych 
 

   

   

   

   

   

   

   

I. ULGI W PODATKU ROLNYM 

  Art.13 ust.1 pkt 1 – ulga inwestycyjna z tytułu wydatków poniesionych na:  

1. budowę lub modernizację budynków inwentarskich służących do chowu, hodowli i utrzymania zwierząt  

    gospodarskich oraz obiektów służących ochronie środowiska 

 

 

2. zakup i zainstalowanie: deszczowni, urządzeń melioracyjnych i urządzeń zaopatrzenia gospodarstwa   

    w wodę, urządzeń do wykorzystywania na cele produkcyjne naturalnych źródeł energii (wiatru, biogazu,  

    słońca, spadku wód) 

 

 

3.Inne  



RAZEM |__|__|__|__|,|__|__|__|__|    ha                             

J. INFORMACJA O WSPÓŁWŁAŚCICIELACH I WSPÓŁPOSIADACZACH   199. 

 Informacje  o współwłaścicielach i współposiadaczach  (należy podać informacje określone w części C.1 poz. 6-11 i części C.2  oraz C.3) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K. OŚWIADCZENIE  I PODPIS PODATNIKA / OSOBY REPREZENTUJĄCEJ  
Oświadczam, że podane przeze mnie dane są zgodne z prawdą 
Osobą reprezentującą podatnika jest osoba posiadająca pisemne pełnomocnictwo do podpisywania deklaracji – w rozumieniu i w zakresie wskazanym  

w art. 80a § 2 ustawy Ordynacja podatkowa. 

 32. Imię 

 

 

33. Nazwisko 

 34. Data wypełnienia (dzień - miesiąc - rok) 

 

 

35. Podpis (pieczęć) podatnika/ osoby reprezentującej podatnika 

 

 

 

 36. Osoba odpowiedzialna za sporządzanie deklaracji ( Nazwisko i imię) 

 

 

 37.Telefon 

 

38. Fax 39. Adres e-mail 

 

 

L. NUMER RACHUNKU BANKOWEGO ( pole nieobowiązkowe) 

 40. Nazwa banku 

 
41. Numer rachunku bankowego 

|__|__|-|__|__|__|__|-|__|__|__|__|-|__|__|__|__|-|__|__|__|__|-|__|__|__|__|-|__|__|__|__| 

Ł. ADNOTACJE ORGANU PODATKOWEGO 

 42. Uwagi organu podatkowego 

 

 

 

 

 

 

 
43. Kwota do przypisu 44. Kwota do odpisu 

 45. Identyfikator przyjmującego formularz 46. Data i podpis przyjmującego formularz 

 

 
Wyjaśnienia: 

 

* Należy zaokrąglić do pełnych złotych - zgodnie z art.63 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa ( tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r., poz. 
613 ze zm.), podstawy opodatkowania, kwoty podatków, odsetki za zwłokę, opłaty prolongacyjne, oprocentowanie nadpłat oraz  wynagrodzenia przysługujące 

płatnikom  zaokrągla się do pełnych złotych, w ten sposób, że końcówki kwot wynoszące mniej niż 50 groszy pomija się, a końcówki kwot  wynoszące 50 i 

więcej groszy podwyższa się do pełnych złotych, z zastrzeżeniem § 1a i 2. 

 
**Za gospodarstwo rolne uważa się obszar gruntów (gruntów sklasyfikowanych w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne, z wyjątkiem gruntów 

zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej) o łącznej powierzchni przekraczającej 1 ha lub 1 ha przeliczeniowy, stanowiących własność lub 

znajdujących się w posiadaniu osoby fizycznej (także na terenie innych gmin). 

 
Podatek należy uiszczać na indywidualny rachunek bankowy Urzędu Gminy i Miasta w Odolanowie w BS Dobrzyca o/ Odolanów.  


