
                                                                                                                             Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XV/84/2016                                                                                                                              
        Rady Gminy Bielsk Podlaski 
                                  z dnia 28 kwietnia 2016 r.                                                                                                                                

Numer identyfikatora podatkowego składającego deklarację* 

 

…………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

DR-1 DEKLARACJA NA PODATEK ROLNY 

 
na rok ……………… 

 

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

 

Składający:                 Osoby prawne, jednostki organizacyjne, w tym spółki nie posiadające osobowości prawnej, jednostki organizacyjne    

                                     Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa, a także jednostki organizacyjne Lasów Państwowych będące     

                                     właścicielami, posiadaczami samoistnymi, użytkownikami wieczystymi, posiadaczami gruntów stanowiących 

                                     własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego oraz osoby fizyczne, jeżeli grunty stanowią 

                                     współwłasność lub znajdują  się w posiadaniu z osobami prawnymi, jednostkami organizacyjnymi, w tym ze    

                                     spółkami nie posiadającym  osobowości prawnej.            

     

Termin składania:     Do dnia 15 stycznia na dany rok podatkowy, a jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tym dniu w terminie 

                                     14 dni od zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie lub wygaśnięcie tego obowiązku lub w ciągu 14 dni od dnia 

                                     w którym grunty gospodarstwa rolnego zostały zajęte na prowadzenie innej działalności gospodarczej niż działalność 

                                     rolnicza lub po zaprzestaniu prowadzenia tej działalności przywrócono na tych gruntach działalność rolniczą albo z innych 

                                     powodów ich powierzchnia uległa zmniejszeniu lub zwiększeniu .                                        

A.    MIEJSCE SKŁADANIA INFORMACJI 

                       Adres:   WÓJT GMINY BIELSK PODLASKI 

                                      17-100 BIELSK PODLASKI, ul. MICKIEWICZA 46 

  

B. DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ 

DANE IDENTYFIKACYJNE 
Rodzaj składającego informację (zaznaczyć właściwą pozycję) 

      właściciel                                        współwłaściciel                                 posiadacz samoistny         

 

      użytkownik wieczysty                   współużytkownik wieczysty            posiadacz zależny    

 

      współposiadacz samoistny          współposiadacz zależny                   posiadacz bez tytułu prawnego                                                                       
Miejsce/a (adres/y) położenia przedmiotów opodatkowania oraz numer/y działek 

Nazwa pełna/ Nazwisko, pierwsze imię, data urodzenia 

 

 

Nazwa skrócona / Imię ojca, imię matki 

 

  

Identyfikator REGON 

Kraj                                 

                                                                                                                                              

Województwo                           Powiat 

Gmina      

 

Ulica Numer domu/lokalu 

Miejscowość 

 

Kod pocztowy                                           Poczta 

C. OKOLICZNOŚCI POWODUJĄCE KONIECZNOŚĆ ZŁOŻENIA DEKLARACJI (zaznaczyć właściwą pozycję) 

      

                 deklaracja roczna                                                                               korekta deklaracji rocznej  



 

D. DANE DOTYCZĄCE PRZEDMIOTU OPODATKOWANIA ( WŁĄCZNIE ZE ZWOLNIONY) 

Klasy użytków 

wynikające 

 z ewidencji 

gruntów 

Powierzchnia    w 

ha 

Liczba ha 

przeliczeniowych 

Liczba ha 

przeliczeniowych 

podlegająca 

opodatkowaniu 

Stawka z 1 ha 

przeliczeniowego w 

zł, gr. 

Wymiar podatku 

rolnego 

w zł, gr. 

Grunty orne 

I      

II      

III a      

III b      

IV a      

IV b      

V      

VI      

VI z      

Sady   
I      

II      

III      

III a      

III b      

IV      

IV a      

IV b      

Ł/Ps V      

R V      

Ł/Ps VI      

R VI      

Ł/Ps VI z      

R VI z      

Łąki i pastwiska      
I      

II      

III      

IV      

V      

VI      

VI z      

Grunty rolne zabudowane     

I      

II      

III      

III a      

III b      

IV      

IV a      

IV b      

V      

VI      

VI z      

Bez oznaczenia  

klasy 

gleboznawczej 

     

Grunty pod stawami   

a) zarybionymi 

łososiem, 

trocią, 

     



głowacicą, palią 

i pstrągiem 

b) zarybionymi 

innymi 

gatunkami niż w 

poz. a lub 

niezarybionymi 

     

Rowy   
I      

II      

III      

III a      

III b      

IV      

IV a      

IV b      

Ł/Ps V      

R V      

Ł/Ps VI      

R VI      

Ł/Ps VI z      

R VI z      

Bez oznaczenia 

użytku i klasy 

     

Grunty zadrzewione i zakrzewione położone na użytkach rolnych 

I      

II      

III      

III a      

III b      

IV      

IV a      

IV b      

V      

VI      

    VI z      

Bez oznaczenia  

klasy 

gleboznawczej 

     

Razem      

Grunty dla których nie można ustalić przelicznika na podst. art. 4 ust. 5-7 ustawy o podatku rolnym 

 

 

E. INNE ZWOLNIENIA W PODATKU ROLNYM od gruntów innych niż grunty zadrzewione i zakrzewione 

oraz użytki rolne klasy  V, VI i VI z  (należy podać przepis prawa – z jakiego tytułu występuje zwolnienie) 
 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….........................  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..  

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  

 

 



F. KWOTA ULGI W PODATKU ROLNYM 
 

1. z tytułu nabycia gruntów lub objęcia w trwałe zagospodarowanie 

 

………………….…………..zł 

 

2. inwestycyjnej 

 

………………….…………..zł 

 

3. inne 

 

………………….…………..zł 

 

Razem 

 

………………….…………..zł 

G. ŁĄCZNA KWOTA PODATKU 
Kwota podatku różnica kwot z D –  F  po zaokrągleniu do pełnego złotego                                                                  …………...…………..zł 

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

pierwszej raty. 

 

I RATA         …………………………………… zł 

II RATA        …………………………………… zł 

III RATA       …………………………………… zł 

IV RATA       ………………………………….. zł 

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 składającego/ osoby reprezentującej składającego              

 

TELEFON KONTAKTOWY: 

 

 
Adnotacje organu podatkowego 

 

 

 

 

Objaśnienie: 

*identyfikatorem podatkowym jest: 

numer PESEL – w przypadku podatników będących osobami fizycznymi nieprowadzącymi działalności gospodarczej lub 

niebędących zarejestrowanymi podatnikami podatku od towarów i usług 

numer NIP – w przypadku pozostałych podmiotów 

 
*) Pouczenie 
W przypadku niewpłacenia w obowiązujących terminach i ratach kwoty podatku, 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.) 

 
 

 

 

 

 


