
Numer Karty podatnika: 
Zał�cznik nr 5 
do Uchwały Nr XI.93.2015 
Rady Miejskiej w Białej  
z dnia 25 listopada 2015 r. 
  

                                                                                                                                

                                                                    

DR –1                         DEKLARACJA NA PODATEK  ROLNY 
                                                                
                                              

Podstawa prawna:  Ustawa z dnia 15 listopada 1984r. o podatku rolnym (Dz. U. 2013r. poz. 138 ze zm.)
Składaj�cy:     Formularz przeznaczony dla osób prawnych, jednostek organizacyjnych, oraz spółek nie maj�cych osobowo�ci prawnej,

                       b�d�cych wła�cicielami gruntów, posiadaczami samoistnymi gruntów, u�ytkownikami wieczystymi gruntów, posiadaczami gruntów

         stanowi�cych własno�� Skarbu Pa�stwa lub jednostki samorz�du terytorialnego oraz dla osób fizycznych b�d�cych
       współwła�cicielami  lub współposiadaczami z osobami prawnymi, b�d� z innymi jednostkami organizacyjnymi

                                 nieposiadaj�cymi  osobowo�ci prawnej lub ze spółkami nieposiadaj�cymi  osobowo�ci prawnej

Termin składania: do 15 stycznia ka�dego roku podatkowego lub w terminie 14 dni od zaistnienia okoliczno�ci maj�cych wpływ na powstanie,
                               wyga�ni�cie obowi�zku podatkowego lub zaistnienia zdarzenia maj�cego wpływ na wysoko�� podatku.

Organ podatkowy: Burmistrz Białej, Rynek 10, 48-210 Biała

A. MIEJSCE SKŁADANIA DEKLARACJI (Organ podatkowy wła�ciwy ze wzgl�du na miejsce poło�enia gruntów)

2. BURMISTRZ BIAŁEJ 
    RYNEK 10 
    48-210 BIAŁA

B. DANE SKŁADAJ�CEGO DEKLARACJ�
     * - dotyczy składaj�cego deklaracj� nieb�d�cego osob� fizyczn�                              

  ** - dotyczy składaj�cego deklaracj� b�d�cego osob� fizyczn�

*** - Zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 13.10.1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników  (Dz.U. 2012 r. poz. 1314 ze. zm.) 

           identyfikatorem  podatkowym jest: 1) numer PESEL – w przypadku podatników  b�d�cych osobami fizycznymi obj�tymi rejestrem PESEL 
                                                                                                    nieprowadz�cych  działalno�ci gospodarczej  lub nieb�d�cych zarejestrowanymi 

                                                                                                     podatnikami podatku od towarów i usług,  

                                                                    2) NIP                 – w przypadku pozostałych podmiotów podlegaj�cych obowi�zkowi ewidencyjnemu,  
                                                                                                   o którym  mowa w art. 2.����

B.1 DANE IDENTYFIKACYJNE *       / DANE PERSONALNE ** 
3.Rodzaj składaj�cego deklaracj� (zaznaczy� wła�ciwy kwadrat) Uwaga!  W  przypadku  współwłasno�ci, współposiadania lub współu�ytkowania 

                                                          gruntów  – nale�y dodatkowo  wypełni�  zał�cznik  ZR-1  (Wykaz  współwła�cicieli, współposiadaczy, 
                                                          współu�ytkowników) �

�  1.osoba fizyczna           �  2. osoba prawna               � 3. jednostka organizacyjna w tym spółka nieposiadaj�ca osobowo�ci prawnej

4. Nazwa pełna według Krajowego Rejestru S�dowego* / Nazwisko, pierwsze imi�, data urodzenia ** 

5. Nazwa skrócona *  / Imi� ojca ,imi� matki  **

6. Numer Identyfikacji Podatkowej NIP  *** /  PESEL ***             

7. Numer  wpisu  w Krajowym Rejestrze S�dowym  8. PKD – symbol  rodzaju  podstawowej działalno�ci  (dot. podmiotów wykonuj�cych 
działalno�� gosp.) 

B.2 ADRES SIEDZIBY* / ADRES ZAMIESZKANIA** 
9.Kraj 10.Województwo 11.Powiat

12. Gmina 13. Ulica 14.Numer domu / numer lokalu

15. Miejscowo�� 16.Kod pocztowy 17.Poczta

B.3 ADRES DO KORESPONDENCJI   (wypełniamy, gdy jest inny ni� wykazany w poz. B.2)  
18.Kraj 19.Województwo 20.Powiat

21. Gmina 22. Ulica 23.Numer domu / numer lokalu

24. Miejscowo�� 25.Kod pocztowy 26.Poczta

1. Na rok



C. OKOLICZNO�CI POWODUJ�CE KONIECZNO�� ZŁO	ENIA  DEKLARACJI
27. Okoliczno�ci (zaznaczy� wła�ciwy kwadrat)

�  1.deklaracja roczna   od miesi�ca …...........rok …..........              �  2.korekta deklaracji rocznej od m-ca: ....  .........................rok ………...........                

Forma władania (wła�ciwe podkre�li�) :  1.wła�ciciel;   2. współwła�ciciel;  3. u�ytkownik wieczysty ;   4. współu�ytkownik wieczysty ;   5. posiadacz;     

              6. współposiadacz  7.posiadacz samoistny;   8.współposiadacz samoistny

D. INFORMACJA O PRZEDMIOTACH OPODATKOWANIA (oprócz zwolnionych)

Lp

. 

Poło�enie gruntu (adres)   Nr działki Forma władania* Nr KW                      

lub zbioru 
dokumentów 

Rodzaj u�ytku 

rolnego 

Klasa 

u�ytku 
rolnego 

Powierzchnia w ha 

fizycznych

1      

2      

3      

4      

5      

6      

7      

8      

9      

10      

Powierzchnia ogółem

D.1. DANE DOTYCZ�CE PRZEDMIOTÓW OPODATKOWANIA (oprócz zwolnionych) 
Klasy u
ytków 

rolnych
(wynikaj�ce         
z ewidencji 

gruntów                           

i budynków)

Powierzchnia gruntu w hektarach fizycznych:  
(do 4-ech miejsc po przecinku:0,0000 ha) 

Liczba hektarów 

przeliczeniowych 

Stawka z 1 ha 

przeliczeniowego  
lub fizycznego 

w  zł,gr  

Kwota wymiaru podatku 

rolnego w zł,gr,  
OGÓŁEM

Nie podlegaj�ce 

przeliczeniu na ha 

przeliczeniowe 

Podlegaj�ce 
przeliczeniu                

na hektary 

przeliczeniowe

Grunty orne – R 

I     

II     

IIIa     

IIIb     

IVa     

IVb     

Sady – S   
I     

II     

IIIa     

IIIb     

IVa     

IVb     

U
ytki zielone  (Ł�ki – Ł i  Pastwiska –PS)
I     

II     

III     

IV     



Klasy u
ytków 
rolnych 

(wynikaj�ce              
z ewidencji 
gruntów i 

budynków)

Powierzchnia gruntu w hektarach fizycznych:  
(do 4-ech miejsc po przecinku:0,0000 ha)

Liczba hektarów 
przeliczeniowych 

Stawka z 1 ha 
przeliczeniowego  

lub fizycznego 

w  zł,gr  

Kwota wymiaru podatku 
rolnego w zł,gr,  

OGÓŁEM
Nie podlegaj�ce 
przeliczeniu na ha 

przeliczeniowe 

Podlegaj�ce 

przeliczeniu                   
na hektary 

przeliczeniowe 

Grunty pod stawami; grunty rolne zabudowane; grunty którym nie mo
na ustali� przelicznika powierzchni u
ytków 
rolnych; grunty zadrzewione i zakrzewione na u
ytkach rolnych oraz grunty pod rowami
a) zarybione: 
łososiem, troci�, 

głowacic�, pali�              

i pstr�giem; 

    

grunty rolne 
zabudowane

    

 grunty, którym 
nie mo
na ustali�
przelicznika 
powierzchni 
u
ytków rolnych

    

b) zarybione 

innymi gatunkami 

ryb ni� w poz. a)

      

grunty                          
pod stawami 
niezarybionymi;

      

grunty 
zadrzewione                     
i zakrzewione               
na u
ytkach 
rolnych

      

grunty                        
pod rowami

      

RAZEM: 
(oprócz zwolnionych)

28.

E. INFORMACJA O PRZEDMIOTACH ZWOLNIONYCH

Lp. Poło�enie gruntu (adres)   Nr działki Forma 

władania* 

Nr KW lub zbioru 

dokumentów 

Rodzaj u�ytku 

rolnego 

Klasa 

u�ytku 
rolnego 

Powierzchnia

u�ytku 
rolnego  

Podstawa prawna 

zwolnienia

1        

2        

3        

4        

5        

6        

7        

8        

9        

Powierzchnia ogółem

F. ULGI W PODATKU ROLNYM OD GRUNTÓW                                    KWOTA   w zł, gr

1. z tytułu nabycia lub przyj�cia w zagospodarowanie gruntów

2. inwestycyjne

3. inne

 RAZEM:    29. 

                           



G. Ł�CZNA KWOTA PODATKU   w zł   (po  zaokr�gleniu  do  pełnych  złotych)

Kwota  podatku* - od kwoty z poz. 28 nale�y odj�� kwot�                    

z poz.29 
Zgodnie z art. 63 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz.U. 2015.613 ze zm.) 

podstawy opodatkowania oraz kwoty podatków zaokr�gla si� do pełnych złotych w ten sposób, �e ko�cówki 

kwot wynosz�ce mniej ni� 50 groszy pomija si�, a ko�cówki kwot wynosz�ce 50 i wi�cej groszy podwy�sza              

si� do pełnych  złotych 

30. 

                          

H. INFORMACJE O U	YTKACH ROLNYCH POŁO	ONYCH NA TERENIE INNYCH GMIN (MIAST) 
RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ (poda� nazw� gminy, powiatu, województwa oraz rodzaj, klas� i powierzchni� u�ytków rolnych)

31.

I. PODPIS OSOBY UPRAWNIONEJ LUB UPOWA	NIONEJ*  DO ZŁO	ENIA DEKLARACJI  
(* Nale�y doł�czy� pełnomocnictwo lub inny dokument z którego wynika umocowanie do podpisywania deklaracji)

32.Imi� i nazwisko osoby sporz�dzaj�cej  deklaracj� 33. Telefon / fax (nie obowi�zkowe) 

34. Data wypełnienia (dzie� – miesi�c – rok) 35. Podpis (piecz��) osoby uprawnionej/upowa
nionej do zło
enia deklaracji

J. ADNOTACJE ORGANU PODATKOWEGO
36.Uwagi organu podatkowego

37. Data wpływu (dzie� – miesi�c – rok) 38. Podpis przyjmuj�cego formularz 

*) Pouczenie:
1. Obliczony w deklaracji podatek rolny nale�y wpłaci� bez wezwania na przyporz�dkowany dla podatnika indywidualny 

rachunek bankowy, w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowi�zku podatkowego , w terminach do: 15 marca, 

15 maja , 15 wrze�nia i 15 listopada roku podatkowego. 

2. W przypadku, gdy kwota podatku nie przekracza 100 zł podatek jest płatny jednorazowo w terminie płatno�ci 

pierwszej raty. 

3. W przypadku nie wpłacenia w obowi�zuj�cych terminach i ratach kwoty podatku z poz. 30 lub wpłacenia                             

jej w niepełnej wysoko�ci, niniejsza deklaracja stanowi podstaw� do wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie                    

z przepisami ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o post�powaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. 2012 r. poz. 1015 

ze zm.). 

4. Formularz deklaracji dost�pny jest na stronie internetowej http://bip.biala.gmina.pl


