
UCHWAŁA NR XI/110/2015
RADY GMINY POKÓJ

z dnia 26 listopada 2015 r.

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 
1515), art. 6 a ust. 11 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 1381; z 2014 r. 
poz. 40; z 2015 r. poz.1045) Rada Gminy Pokój uchwala, co następuje: 

§ 1. Określa się wzór informacji o gruntach (IPR-1), stanowiący załącznik nr 1 do uchwały. 

§ 2. Określa się wzór deklaracji na podatek rolny (DR-1), stanowiący załącznik nr 2 do uchwały. 

§ 3. Traci moc uchwała Nr XI/102/2011 z dnia 7 listopada 2011 r. w sprawie wzoru deklaracji na podatek rolny 
oraz wzoru informacji o gruntach. 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pokój. 

§ 5. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego i wchodzi w życie 
z dniem 1 stycznia 2016 r. 

 

Przewodniczący Rady Gminy 

Jacek Gosławski
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 Numer Identyfikatora  Podatkowego Podatnika 

 
 

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

                                                              Załącznik Nr 1 

                                                              do uchwały Nr XI/110/2015 
                                                              Rady Gminy  Pokój 

                                                              z dnia 26 listopada 2015 r. 

 

 

 
IPR – 1                                                INFORMACJA O GRUNTACH 
 

 
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 1381 z późn. zm.) 
Składający:  Formularz przeznaczony dla osób fizycznych będących właścicielami gruntów, posiadaczami samoistnymi gruntów, użytkownikami wieczystymi   

gruntów, posiadaczami gruntów na podstawie umowy zawartej stosownie do przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników 

oraz posiadaczami gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego 
Termin składania:  W  terminie 14 dni od zaistnienia okoliczności mających wpływ na powstanie, bądź wygaśnięcie obowiązku podatkowego lub zaistnienia 

zdarzenia mającego wpływ na wysokość podatku. 

Miejsce składania: Organ podatkowy właściwy ze względu na miejsce położenia  przedmiotów  opodatkowania. 

A. MIEJSCE SKŁADANIA INFORMACJI 
  Organ podatkowy:                

 Wójt Gminy Pokój 

                                ul. Sienkiewicz 8, 46-034 Pokój 

B. DANE SKŁADAJĄCEGO INFORMACJĘ  
 

B.1 DANE IDENTYFIKACYJNE 
 

 Rodzaj własności, posiadania (zaznaczyć właściwą kratkę) 

      właściciel          współwłaściciel         posiadacz samoistny     współposiadacz samoistny    użytkownik wieczysty 

      współużytkownik wieczysty       posiadacz zależny (np. dzierżawca, najemca)      współposiadacz zależny (np. dzierżawca, najemca) 

 Nazwisko, pierwsze imię, drugie imię 

 

 Imię ojca, imię matki, data urodzenia ( Uwaga! Wykazuje się tylko wówczas, gdy osobie fizycznej nie nadano numeru PESEL ) 

 

 Numer PESEL/REGON 

 

B.2 ADRES ZAMIESZKANIA/KORESPONDENCYJNY 
  Kraj 

 

Województwo Powiat 

 Gmina 

 

 Ulica  Nr domu  Nr lokalu 

 Miejscowość 

 

Kod pocztowy Poczta 

C. OKOLICZNOŚCI POWODUJĄCE KONIECZNOŚĆ ZŁOŻENIA INFORMACJI 
 Okoliczności (zaznaczyć właściwą kratkę) 

 

   informacja składana po raz pierwszy                                              korekta  uprzednio złożonej informacji (wykazu)  

D. PRZEDMIOT OPODATKOWANIA 
Położenie nieruchomości (adres lub obręb działki) 

 

 Nr działki, arkusz mapy Numer księgi wieczystej 

 Numer i data dokumentu stwierdzającego nabycie własności nieruchomości (posiadania zależnego) 

 
 

D.1. DANE DOTYCZĄCE PRZEDMIOTÓW OPODATKOWANIA (w hektarach fizycznych) 
Klasy użytków rolnych 

wynikające z ewidencji 

gruntów 

Powierzchnia gruntów 

Grunty orne Sady Łąki trwałe Pastwiska trwałe 

I     

II     

IIIa   x x 

IIIb   x x 

III x    

IVa   x x 

IVb   x x 
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IV x    

V     

VI     

 VIz     

Grunty pod  stawami: 

 zarybione:  łososiem, trocią, głowacicą, palią i pstrągiem  

zarybione innymi gatunkami ryb   

niezarybione  

Grunty rolne zabudowane  

Grunty zadrzewione i zakrzewione  

Grunty pod  rowami  

Grunty dla których nie można ustalić przelicznika powierzchni użytków rolnych  

RAZEM POWIERZCHNIA GRUNTÓW  

E. INFORMACJA O PRZEDMIOTACH ZWOLNIONYCH 
           (podać rodzaj, klasę i powierzchnię gruntów zwolnionych oraz przepis prawa – z jakiego tytułu występuje zwolnienie) 

 

 

 

 

 

F. OŚWIADCZENIE I PODPIS SKŁADAJĄCEGO / OSOBY REPREZENTUJĄCEJ SKŁADAJĄCEGO 
       Oświadczam, że podane przeze mnie dane są zgodne z prawdą. 
 Imię 

 

 

 
Nazwisko

 

  Data wypełnienia (dzień - miesiąc - rok) 

 

 

 Podpis (pieczęć) składającego / osoby reprezentującej składającego
 

G. ADNOTACJE ORGANU PODATKOWEGO 

 
 Uwagi organu podatkowego 
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Załącznik nr  2  
do uchwały Nr XI/110/2015  

Rady Gminy Pokój  

z dnia 26 listopada 2015 r. 
 

 

Numer Identyfikatora Podatkowego 
 

 

DR-1 

 
DEKLARACJA NA PODATEK ROLNY   

  ……………. ROK 
 
 

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 1381 z późn. zm.) 
Składający: Formularz przeznaczony dla osób prawnych, jednostek organizacyjnych oraz spółek nie posiadających osobowości prawnej,  

posiadaczami gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego 

Państwowych oraz osób fizycznych będących współwłaścicielami lub współposiadaczami z osobami prawnymi, bądź z innymi 
 jednostkami organizacyjnymi nieposiadającymi osobowości prawnej lub ze spółkami nieposiadającymi osobowości prawnej. 

Termin składania: Do 15 stycznia każdego roku podatkowego; w terminie 14 dni od daty zaistnienia okoliczności uzasadniających 

 powstanie lub wygaśnięcie obowiązku w podatku od nieruchomości lub zaistnienia zdarzeń mających wpływ  
  na wysokość podatku. 

Miejsce składania: Organ właściwy ze względu na miejsce położenia nieruchomości 

A. MIEJSCE SKLADANIA DEKLARACJI 
Organ podatkowy, adres:                                                                                    

 Wójt Gminy Pokój 

  ul. Sienkiewicza 8 

46-034 Pokój 
B. DANE SKŁADAJĄCEGO INFORMACJĘ  

* -dotyczy podatnika niebędącego osobą fizyczną                                       ** dotyczy podatnika będącego osobą fizyczną  
B.1. DANE INDETYFIKACYJNE (zaznaczyć właściwą kratkę) 
            

 □ osoba fizyczna              □ osoba prawna                           □  jednostka  organizacyjna                           □ spółka nie mająca osobowości prawnej 
 □  właściciela                   □ posiadacza samoistnego           □ użytkownika wieczystego                          □ posiadacza 

 Nazwa pełna według  Krajowego Rejestru Sądowego*/ Nazwisko, pierwsze imię, drugie imię** 

 
 
Nazwa skrócona*/ imię ojca, imię matki, data i miejsce urodzenia (Uwaga! Wykazuje się tylko wówczas, gdy osobie fizycznej nie nadano numeru   PESEL) 

 
 Numer REGON*/Numer PESEL** oraz  Numer KRS* 7. PKD (podstawowy) 

 
B.1.1. ADRES SIEDZIBY/ ZAMIESZKANIA 
 Kraj 

 

 

 Województwo Powiat  Gmina 

Ulica 

 
 

 Numer domu  Nr lokalu Miejscowość 

Kod pocztowy 

 
 

 Poczta Nr telefonu  Adres poczty elektronicznej 

 

B.2.1. ADRES KORESPONDENCYJNY (wypełnić tylko w przypadku jeżeli jest inny niż adres siedziby podatnika) 
Kraj Województwo Powiat Gmina 

Ulica 

 

Numer domu Nr lokalu Miejscowość 

 Kod pocztowy 

 

Poczta Nr telefonu Adres poczty elektronicznej 

 

C. OKOLICZNOŚCI POWODUJĄCE KONIECZNOŚĆ ZŁOŻENIA DEKLARACJI 

 
  

□  deklaracja roczna      □ korekta deklaracji rocznej      □ wygaśnięcie obowiązku podatkowego  □ powstanie obowiązku podatkowego  w trakcie roku 
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D. DANE DOTYCZĄCE PRZEDMIOTÓW OPODATKOWANIA (włącznie ze zwolnionymi) 
Miejsce położenia przedmiotów opodatkowania oraz numery działek 

 

Numer księgi wieczystej lub zbioru dokumentów 

 

 

Klasy użytków wynikające 

z ewidencji gruntów  

i budynków 

 

Powierzchnia gruntów w hektarach fizycznych 

(Uwaga! Powierzchnię gruntów wykazujemy z dokładnością do 1 m2) 

Grunty orne  

Powierzchnia użytków 
rolnych w hektarach 

fizycznych 
(ha) 

Powierzchnia użytków 
nie podlegająca 

przeliczeniu na hektary 
przeliczeniowe 

(ha) 

Powierzchnia użytków 
rolnych  

w hektarach 
przeliczeniowych 

(ha) 

Stawka podatku 
(zł) 

Kwota podatku 
(zł) 

I      

II      

IIIa      

IIIb      

IVa      

IVb      

V      

VI      

VIz      

Użytki zielone (łąki trwałe i pastwiska) 

I      

II      

III      

IV      

V      

VI      

VIz      

Sady 

I      

II      

IIIa      

IIIb      

IVa      

IVb      
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V      

VI      

VIz      

Grunty rolne zbudowane 

I      

II      

III      

IIIa      

IIIb      

IV      

IVa      

IVb      

V      

VI      

VIz      

Grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych 

I      

II      

III      

IIIa      

IIIb      

IV      

IVa      

IVb      

V      

VI      

VIz      

Rowy 

I      

II      

III      

IIIa      
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IIIb      

IV      

IVa      

IVb      

V      

VI      

VIz      

Grunty pod stawami, grunty, którym nie można ustalić przelicznika powierzchni użytków rolnych, grunty zadrzewione  

i zakrzewione na użytkach rolnych oraz grunty pod  rowami 

a) gruntu pod stawami 

zarybionymi  łososiem, trocią, 

głowacicą, palią i pstrągiem 

     

b)grunty, którym nie można 

ustalić przelicznika powierzchni 

użytków rolnych,  

     

c) grunty rolne zabudowane, 

 bez gleboznawczej klasyfikacji 

gruntów 

     

d)grunty pod stawami 

zarybionymi innymi gatunkami  

niż w poz. a) 

     

e) grunty pod stawami    

niezarybionymi 

     

f) grunty zadrzewione  

i zakrzewione na użytkach 

rolnych, bez gleboznawczej 

klasyfikacji gruntów 

     

g) grunty pod  rowami, bez 

gleboznawczej klasyfikacji 

gruntów 

     

RAZEM (zł)  

E. Informacja o przedmiotach zwolnionych 

Rodzaj, klasa i powierzchnia gruntów zwolnionych oraz podstawa prawna – z jakiego tytułu występuje zwolnienie 

 

 

 

 

F. Kwota zwolnienia (zł)  
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1
Pouczenie 

1) Obliczony w deklaracji  podatek rolny należy wpłacić bez wezwania na rachunek bankowy, w terminach: I rata 

do 15 marca, II rata do 15 maja, III rata do 15 września, IV rata do 15 listopada. 

2) W przypadku, gdy kwota podatku nie przekracza 100 zł podatek jest płatny jednorazowo w terminie płatności        

I raty. 

3) W przypadku nie wpłacenia w obowiązujących terminach i ratach kwoty podatku lub wpłacenia  

jej w niepełnej wysokości, 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 późn. zm.). 

G. Ulgi w podatku rolnym (zł) 

1. z tytułu nabycia lub objęcia w trwałe zagospodarowanie  

2. inwestycyjne  

3. górskie  

4. inne  

H. Kwota ulgi (zł)  

I. Łączna kwota podatku do zapłaty
1
(zł) 

(po odliczeniu ulg i zwolnień, po zaokrągleniu do pełnych złotych) 

 

J. Oświadczenie i podpis składającego deklarację/osoby reprezentującej 

Oświadczam, że są mi znane przepisy Kodeksu karnego skarbowego o odpowiedzialności za podanie danych niezgodnych z rzeczywistością. 

Imię Nazwisko 

Data wypełnienia  Podpis składającego deklarację /osoby reprezentującej  

Imię i nazwisko oraz numer telefonu osoby odpowiedzialnej za obliczenia 

K. Adnotacje organu podatkowego 
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