
  

1. Numer Identyfikacji Podatkowej 
składajcego deklaracj

...................................................................

                                                                                          Załcznik Nr 1 
                                                                                          do Uchwały Rady Miejskiej 
                                                                                          w Nowej Dbie 
                                                                                          Nr XLVI/315/05 z dnia  

27 padziernika 2005 roku 
DR – 1 

DEKLARACJA NA PODATEK ROLNY 

2. 
na rok......................................

Podstawa prawna:  Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Tekst jedn. Dz. U. z 1993 r. Nr 94,  
poz. 431 ze zm.) 

Składajcy:             Formularz przeznaczony dla osób prawnych , jednostek organizacyjnych oraz spółek nie 
majcych osobowoci prawnej bdcych włacicielami gruntów, posiadaczami  samoistny-
mi gruntów, uytkownikami wieczystymi gruntów, posiadaczami gruntów stanowicych 
własno Skarbu Pastwa lub jednostki samorzdu terytorialnego oraz dla osób fizycznych 
bdcych współwłacicielami lub współposiadaczami z osobami prawnymi, bd z innymi 
jednostkami organizacyjnymi nieposiadajcymi osobowoci prawnej lub ze spółkami niepo-
siadajcymi osobowoci prawnej. 

Termin składania:   Do 15 stycznia kadego roku podatkowego; w terminie 14 dni od zaistnienia okolicznoci 
majcych wpływ na powstanie, bd wyganicie obowizku podatkowego lub zaistnienia 
zdarze majcych wpływ na wysoko podatku 

Miejsce składania: Burmistrz Miasta i Gminy Nowa Dba, właciwy ze wzgldu na miejsca połoenia gruntów 
A. MIEJSCE SKŁADANIA DEKLARACJI 

3. Burmistrz Miasta i Gminy Nowa Dba 
    ul. Rzeszowska 3, 39 – 460 Nowa Dba

B. DANE SKŁADAJCEGO DEKLARACJ
B.1 DANE IDENTYFIKACYJNE 

4.  Rodzaj składajcego deklaracj (zaznaczy właciw kratk) 
 1. osoba prawna 
 2. jednostka organizacyjna 
 3. spółka nie majca osobowoci prawnej 

5. Rodzaj własnoci, posiadania (zaznaczy właciw kratk) 
 1. właciciel 
 2. współwłaciciel 
 3. posiadacz samoistny 
 4. współposiadacz samoistny 
 5. uytkownik 
 6. współuytkownik wieczysty 
 7. posiadacz 
 8. współposiadacz 

6. Miejsce/a (adres/y) połoenia przedmiotów opodatkowania oraz numer/y działek



  

7. Numer/y ksigi wieczystej lub zbioru/ów dokumentów 

8. Nazwa pełna 

9. Nazwa skrócona 

10. Identyfikator REGON 

11.Klasa rodzaju działalnoci (PKD) zgodnie z rozporzdzeniem Rady Ministrów z dnia 20 stycznia 2004 r. 
w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalnoci (PKD)- (Dz. U. Nr 34, poz. 289 ze zm.) 

12.Wielko przedsibiorcy-poda wg ustawy O swobodzie działalnoci gospodarczej (Dz. U. z 2004 r. Nr 173, 
poz. 1807 ze zm.) 

B.2 ADRES SIEDZIBY 
13. Kraj 14. Województwo 15. Powiat 

16. Gmina 17. Ulica 18. Numer domu / Nr lokalu 

19. Miejscowo 20. Kod pocztowy 21. Poczta 

C. OKOLICZNOCI POWODUJCE KONIECZNO ZŁOENIA DEKLARACJI 
22. Okolicznoci (zaznaczy właciw kratk) 

1. deklaracja roczna 
2. korekta deklaracji rocznej od miesica.................................................................. 

D. DANE DOTYCZCE PRZEDMIOTÓW OPODATKOWANIA (włcznie ze zwolnionymi) 
Powierzchnia gruntu w hektarach fizycz-

nych Klasy uytków wyni-
kajce z ewidencji 
gruntów i budynków 

Ogółem Nie podle-
gajce prze-
liczeniu na 
ha przeli-
czeniowe 

Podlegajce 
przeliczeniu 
na hektary 
przeliczenio-
we 

Liczba ha 
przelicze-
niowych 

Stawka z 1 
ha (przeli-
czeniowego 
lub fizycz-
nego w zł, 
gr) 

Wymiar po-
datku rolne-
go w zł, gr 

Grunty orne       
I       
II       

IIIa       
IIIb       
IVa       
IVb       
V       
VI       
VIz       

Uytki  zielone       
I       
II       
III       
IV       



  

V       
VI       
VIz       

Grunty rolne zabu-
dowane 

      

I       
II       

IIIa       
III       

IIIb       
IVa       
IV       

IVb       
V       
VI       
VIz       

Grunty pod stawami       
a) zarybione, łoso-
siem, troci, głowaci-
c, pali i pstrgiem 

      

b) zarybione innymi 
gatunkami ryb ni w 
poz. a) 

      

c) grunty pod stawami 
niezarybionymi 

      

Rowy       
Grunty zadrzewione 
i zakrzaczone poło-
one na UR 

      

I       
II       

IIIa       
III       

IIIb       
IVa       
IV       
V       
VI       
VIz       

Inne 
(wymieni jakie) 

      

Razem  
(kwot podatku naley 
zaokrgli do pełnych 

złotych) 

      



  

E. INFORMACJA O PRZEDMIOTACH ZWOLNIONYCH 
(poda rodzaj, klas i powierzchni gruntów zwolnionych oraz przepis prawa – z jakiego tytułu wystpuje 
zwolnienie) 

F. OWIADCZENIE I PODPIS SKŁADAJCEGO / OSOBY REPREZENTUJCEJ SKŁADAJCEGO 

Owiadczam, e podane przeze mnie dane s zgodne z prawd
23. Imi 24. Nazwisko 

25. Data wypełnienia (dzie-miesic- rok) 26. Podpis (piecz) składajcego / osoby reprezentujcej 
składajcego 

G. ADNOTACJE ORGANU PODATKOWEGO 
27. Uwagi organu podatkowego 

28. Data i podpis przyjmujcego formularz 

Pouczenie:
 W wypadku nie wpłacenia w obowizujcych terminach kwot wynikajcych z niniejszej deklaracji lub 
wpłacenia jej w niepełnej wysokoci, niniejsza deklaracja stanowi podstaw do wystawienia tytułu wyko-
nawczego, zgodnie z art. 3a ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postpowaniu egzekucyjnym w administracji 
(Dz. U. z 2002 r. Nr 110, poz. 968 ze zm.). 


