
DR – 1                                           DEKLARACJA  NA  PODATEK ROLNY 
na rok 2016 

                                                                                                                       
1. Identyfikator podatkowy NIP/PESEL podatnika   

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

2. Nr REGON  
 
............................................ 

3. Nr PKD 
  
............................. 

4. Jednostka opodatkowania Nr 
 
...........................................................................                                                 

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym ( Dz. U. z  2013, poz. 1381 ze zm.) 
                               Formularz ustalony uchwałą Rady Miasta Kołobrzeg Nr XIV/144/15 z dnia 24.11.2015 r. przeznaczony dla osób określonych    
                               przepisami art. 6a ust. 8 ustawy o podatku rolnym  
Termin składania: Do 15 stycznia  każdego roku podatkowego lub w terminie 14 dni od zaistnienia okoliczności mających wpływ na powstanie bądź wygaśnięcie 

obowiązku podatkowego.  

A. MIEJSCE I CEL SKŁADANIA DEKLARACJI (art. 6a ust. 8 ww ustawy)   
 5.  Prezydent Miasta Kołobrzeg  

      Adres : ul. Ratuszowa 13, 78-100 Kołobrzeg    
      fax. 94 35 515 50   tel.  94 35 51 556           

  
NIP GMINY             671-169-85-41 
NIP URZĘDU          671-100-55-03  

6. Cel złożenia formularza          �  deklaracja składana w terminie do 15 stycznia roku podatkowego                  � korekta deklaracji  
(zaznaczyć właściwy kwadrat)      �  wygaśnięcie obowiązku podatkowego                                � powstanie obowiązku podatkowego                                                   

B. DANE PODATNIKA (niepotrzebne skreślić) 
       1 - dotyczy podatnika niebędącego osobą fizyczną            2 - dotyczy podatnika będącego osobą fizyczną 

B.1 DANE IDENTYFIKACYJNE 
 7. Rodzaj podmiotu składającego deklarację (zaznaczyć właściwą kratkę) 

    �  osoba prawna      �  osoba fizyczna            � jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej 
    �  spółka nie mająca osobowości prawnej 
8. Rodzaj własności, posiadania  ( zaznaczyć właściwą kratkę) 
    �  właściciel                            �  współwłaściciel                        �  posiadacz samoistny            
    � użytkownik wieczysty          �  współużytkownik wieczysty     �  posiadacz                        �  współposiadacz  
9. Nazwa pełna * (Nazwisko, imię, PESEL2) 
 
 

B.2 ADRES SIEDZIBY 1 / ADRES ZAMIESZKANIA 2 
 10. Kraj 

 
11. Województwo 12. Powiat 

 
 

13. Gmina 
 

14. Ulica 15. Nr domu 
 
 

16. Nr lokalu 

17. Miejscowość  
 

18. Kod pocztowy  19. Poczta  
 
 

20. Nr tel.  

B.3 DANE PEŁNOMOCNIKA            - pełnomocnictwo w załączeniu              - dostarczone wraz z deklaracja za rok ............ 

 Imię, nazwisko i adres Pełnomocnika: 
 
 
 

Adres miejsca prowadzenia dział. gosp. Podatnika:  
 

C. DANE DOTYCZĄCE PRZEDMIOTÓW OPODATKOWNIA           
C.1. POŁOŻENIE PRZEDMIOTÓW OPODATKOWANIA 
(w przypadku posiadania więcej niż jedną nieruchomość należy  je wykazać w postaci załącznika sporządzonego zgodnie z pkt 21-26) 
 
21. Ulica, nr porządkowy 
22. Obręb Nr 
 
 

23.  Działka nr 
 
 
 
 

24. Pow. działki (ha) 25. Udział w działce   26. Księga wieczysta Nr 
 

D.  ADNOTACJE ORGANU PODATKOWEGO 4 

 
 
 
 
 
Pouczenie: 

Podatek wynikający z niniejszej deklaracji należy wpłacić na podstawowy rachunek bankowy gminy.   
1. Niewykonanie  lub częściowe wykonanie zobowiązania wynikającego z deklaracji stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie 

z art. 3a  ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. O postępowaniu egzekucyjnym w administracji ( Dz. U. z 2005 r. Nr 229 poz. 1954 ze  zmianami). 
2.      Korekta deklaracji podatkowej z urzędu na podstawie art. 274 ustawy -  Ordynacja podatkowa 
3      1. W przypadku gdy kwota podatku nie przekracza 100,00zł, podatek jest płatny jednorazowa w terminie pierwszej raty (art.  6a ust. 10a) 
4.     Z- stawy zarybione łososiem, trocią, głowacicą, palią i pstrągiem 



   
E.      DANE  DOTYCZĄCE  PRZEDMIOTU  OPODATKOWANIA   ( włącznie z gruntami zwolnionymi ) 

Klasy 

Grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynkó w jako u żytki  rolne, z wyj ątkiem gruntów zaj ętych na prowadzenie działaln ości 
gospodarczej innej ni ż działalno ść rolnicza 

Powierzchnia gruntów  w  ha  fiz ycznych  
Liczba  ha 

przeliczeniowych  
stanowi ących 

podstaw ę 
opodatkowania  

Użytki  rolne       (powierzchnia gruntów w ha fizycznych)    

ogółem  

nie podlegających                       
przeliczeniu na  

hektary  
   przeliczeniowe 

Podlegające 
 przeliczeniu na  

hektary   
przeliczeniowe 

Grunty orne 
R 

Łąki  
Ł 

Pastwiska 
Ps 

 Sady 
S 

Rowy 
W 

Grunty  rolne zabudowane 
 Br 

I     x x     

II     x x     

III x    x x     

III a  x   x x     

III b  x   x x     

IV x    x x     

IV a  x   x x     

IV b  x   x x     

V           

VI           

Grunty pod stawami, grunty  zadrzewione i zakrzewione na u żytkach rolnych oraz grunty rolne zabudowane – w ha x     
 a) zarybione: łososiem, trocią, głowacicą, palią i pstrągiem, grunty rolne zabudowane      

b) zarybione innymi gatunkami ryb niż w poz. a): grunty pod stawami niezarybionymi, grunty zadrzewione i 
zakrzewione na u żytkach rolnych oraz grunty pod rowami  

    

                                                                                                                                                                                                Razem powierzchnia:         

F.  OBLICZENIE NALE ŻNEGO PODATKU 

 

Liczba ha. przeliczeniowych objętych zwolnieniem i ulgą 
z tytułu kupna lub nabycia w trwałe zagospodarowanie 

gruntu 

liczba  ha. 
przeliczeniowych. 

stanowiących podstawę 
opodatkowania 

stawka podatku rolnego (obliczona  wg  średniej 
ceny skupu żyta za 11 kwartałów poprzedzających 

rok podatkowy – Komunikat Prezesa GUS)  
II okręg podatkowy  

Kwota podatku przed  
odliczenia  

wymiar podatku  
( w pkt. 35  wymiar przed 

odliczeniami) 
100% 75% 50% 

   30. 
 ............................... 

31 
 
 ........................................................... 

33 
................................................................... 

34 
 .......................................... 

27 
  

28 
  

29 
  

  Odliczenia (pkt  27-32)   

32. Kwota zwolnień (przyznana w drodze decyzji ) 
Przepis prawa – z jakiego tytułu występuje zwolnienie : …............................................................................................................................ 

35 
  

 

                                                                                                                                       Kwota podatku w pełnych złotych po odliczeniach   (od kwoty z pkt 35  nale ży odj ąć kwoty z pkt 34)  36 
1 

….......................................zł 

G. PODPIS OSÓB REPREZENTUAJĄCYCH PODATNIKA   
37.  Imię i nazwisko, nr telefonu osoby sporządzającej deklarację  

  

38. Podpis (pieczątka) podatnika/ osoby lub osób reprezentujących podatnika z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska 

 
 

 


