
Rady Gminy Gierałtowice

z dnia 24 listopada 2015 r.

DR-1

Podstawa prawna:

Składający:

Termin składania:

Miejsce składania:

□ właściciel □ posiadacz 

samoistny

□ użytkownik 

wieczysty

□ posiadacz 

zależny

□ 
współwłaściciel

□ 
współużytkownik 

wieczysty

□ 
współposiadacz 

samoistny

□ współposiadacz 

zależny

□ osoba prawna □ osoba fizyczna

Nazwa skrócona: PKD: REGON:

D1. DANE IDENTYFIKACYJNE (w przypadku osób prawnych lub jednostek organizacyjnych w tym spółek nieposiadających 

osobowości prawnej)

Nazwa pełna:

KRS: NIP:

C. PODMIOT ZOBOWIĄZANY DO ZŁOŻENIA DEKLARACJI

Rodzaj podmiotu  (zaznaczyć właściwy kwadrat):

D. DANE PODATNIKA

Rodzaj podatnika  (zaznaczyć właściwy kwadrat):

□ jednostka organizacyjna, w tym spółka nieposiadająca osobowości 

B. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI

Okoliczności powodujące obowiązek złożenia deklaracji (zaznaczyć właściwy kwadrat):

□ deklaracja roczna □ korekta deklaracji rocznej 

data zaistnienia przyczyny korekty (mm-rrrr) ....................................

Uzasadnienie przyczyn korekty (zdarzenie mające wpływ na wysokość zobowiązania podatkowego):

Organ podatkowy właściwy ze względu na miejsce położenia przedmiotów opodatkowania.

A. MIEJSCE SKŁADANIA DEKLARACJI

Nazwa i adres siedziby organu podatkowego:

WÓJT GMINY GIERAŁTOWICE

UL. KS. ROBOTY 48

44-186 GIERAŁTOWICE

ROK PODATKOWY

Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (t.j. Dz.U. z 2013r. poz.1381 z późn. zm.)

Formularz przeznaczony jest dla:

osób prawnych, jednostek organizacyjnych oraz spółek nieposiadających osobowości prawnej, będących właścicielami, posiadaczami

samoistnymi lub użytkownikami wieczystymi gruntów lub posiadaczami zależnymi gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa lub

jednostki samorządu terytorialnego oraz

osób fizycznych będących współwłaścicielami lub współposiadaczami z osobami prawnymi, bądź z innymi jednostkami organizacyjnymi 

nieposiadającymi osobowości prawnej.

do 15 stycznia każdego roku podatkowego lub w terminie 14 dni od zaistnienia okoliczności mających wpływ na powstanie

(wygaśnięcie) obowiązku podatkowego lub wysokość opodatkowania.

Data wpływu deklaracji: Załącznik nr 7 do Uchwały Nr XV/99/15

PRZED WYPEŁANIENIEM PRZECZYTAĆ OBJAŚNIENIA. POLA JASNE WYPEŁNIA PODATNIK. WYPEŁNIAĆ NA MASZYNIE, KOMPUTEROWO LUB

RĘCZNIE DUŻYMI DRUKOWANYMI LITERAMI, CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM. 

DEKLARACJA NA PODATEK ROLNY

KOD PODATNIKA NR OBIEKTU
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Kraj Województwo Powiat

Gmina Ulica Nr domu Nr lokalu

Miejscowość Kod pocztowy Poczta

Kraj Województwo Powiat

Gmina Ulica Nr domu Nr lokalu

Miejscowość Kod pocztowy Poczta

Numer telefonu kontaktowego:

Adres do korespondencji (należy wpisać jeżeli jest inny niż adres zamieszkania):

Adres e-mail:

*NIP i PKD należy wpisać, jeżeli przedmioty opodatkowania objęte niniejszą informacją są związane z działalnością gospodarczą prowadzoną 

przez podatnika

D5. ADRES ZAMIESZKANIA (w przypadku osób fizycznych)

D6. DODATKOWE INFORMACJE (w przypadku osób fizycznych)

PESEL: NIP*: PKD*:

Imię ojca: Imię matki: Data urodzenia:

Strona www; adres e-mail:

D4. DANE IDENTYFIKACYJNE (w przypadku osób fizycznych)

Nazwisko: Pierwsze imię Drugie imię

D2. ADRES SIEDZIBY (w przypadku osób prawnych lub jednostek organizacyjnych w tym spółek nieposiadających osobowości 

prawnej)

D3. DODATKOWE INFORMACJE

Numer telefonu kontaktowego:

Adres do korespondencji (należy wpisać jeżeli jest inny niż adres wskazany w D2.):

Strona 2 z 7



niepodlegające 

przeliczeniu na ha 

przeliczeniowe

podlegające 

przeliczeniu na ha 

przeliczeniowe

1 2 3 4 5 7

  R I  

(1,80)

R II 

(1,65)

R IIIa 

(1,50)

R IIIb 

(1,25)

R IVa 

(1,00)

R IVb 

(0,75)

R V 

(0,30)

R VI, VIz 

(0,15)

  ŁI   

(1,60)

Ł II (1,35)

Ł III 

(1,15)

Ł IV 

(0,70)

Ł V 

(0,20)

Ł VI, VIz 

(0,15)

pow.:                                       

zwolnione z podatku rolnego na 

podst. art.12 ust.1 pkt.1 u.p.r.

pow.:                                       

zwolnione z podatku rolnego na 

podst. art.12 ust.1 pkt.1 u.p.r.

pow.:                                       

zwolnione z podatku rolnego na 

podst. art.12 ust.1 pkt.1 u.p.r.

pow.:                                        

zwolnione z podatku rolnego na 

podst. art.12 ust.1 pkt.1 u.p.r.

6

E. DANE DOTYCZĄCE PRZEDMIOTÓW OPODATKOWANIA, W TYM ZWOLNIONYCH, BĄDŹ PODLEGAJĄCYCH 

ULDZE 

klasyfikacja 

gruntów w 

ewidencji gruntów 

i budynków 

(przelicznik 

powierzchni 

użytku rolnego)

podstawa opodatkowania - 

powierzchnia gruntu w [ha] 

fizycznych z dokładnością do 

0,0001 ha (bez gruntów 

zwolnionych) liczba hektarów 

przeliczeniowych 

z dokładnością 

do 0,0001 ha

stawka podatku 

za 1 [ha] fizyczny 

lub 

przeliczeniowy 

[zł,gr]

w przypadku gruntów zwolnionych z 

opodatkowania, bądź podlegających 

uldze – powierzchnia i tytuł prawny 

zwolnienia lub ulgi (podać akt prawny 

oraz oznaczenie przepisu prawa)

kwota   podatku   (z 

dokładnością do 

0,01zł) kol.2 x kol. 5 

lub kol.4 x kol.5 (w 

przypadku gosp.rol.) 

po uwzględnieniu 

okresu 

opodatkowania (ilości 

miesięcy za które 

istnieje obowiązek 

podatkowy)
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Ps I 

(1,60)

Ps II 

(1,35)

Ps III 

(1,15)

Ps IV 

(0,70)

Ps V 

(0,20)

Ps VI, VIz 

(0,15)

Br  (1,00)

S/R I 

(1,80)

S/R II 

(1,65)

S/R IIIa 

(1,50)

S/R IIIb 

(1,25)

S/R IVa 

(1,00)

S/R IVb 

(0,75)

S/R V 

(0,30)

S/R VI, VIz 

(0,15)

S/Ł I 

(1,60)

S/Ł II 

(1,35)

S/Ł III 

(1,15)

S/Ł IV 

(0,70)

pow.:                                       

zwolnione z podatku rolnego na 

podst. art.12 ust.1 pkt.1 u.p.r.

pow.:                                       

zwolnione z podatku rolnego na 

podst. art.12 ust.1 pkt.1 u.p.r.

pow.:                                       

zwolnione z podatku rolnego na 

podst. art.12 ust.1 pkt.1 u.p.r.

pow.:                                       

zwolnione z podatku rolnego na 

podst. art.12 ust.1 pkt.1 u.p.r.
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S/Ł V 

(0,20)

S/Ł VI, VIz 

(0,15)

S/Ps I 

(1,60)

S/Ps II 

(1,35)

S/Ps III 

(1,15)

S/Ps IV 

(0,70)

S/Ps V 

(0,20)

S/PsVI, VIz 

(0,15)

grunty pod stawami 

zarybionymi łososiem, 

trocią, głowacicą, 

palią i pstrągiem 

Wsr (1,00)

grunty pod stawami 

zarybionymi innymi 

gatunkami ryb Wsr 

(0,20)
grunty pod stawami 

niezarybionymi Wsr 

(0,20)

grunty zadrzewione i 

zakrzewione na 

użytkach rolnych 

Lz/użytku (0,20)

grunty pod 

rowami W 

(0,20)

niepodlegające 

przeliczeniu na ha 

przeliczeniowe

podlegające 

przeliczeniu na ha 

przeliczeniowe

kwota podatku (z 

dokładnością do 

0,01zł)

F. ŁĄCZNA KWOTA PODATKU ROLNEGO (po zaokrągleniu do pełnych złotych)

pow.:                                       

zwolnione z podatku rolnego na 

podst. art.12 ust.1 pkt.1 u.p.r.

RAZEM

podstawa opodatkowania - 

powierzchnia gruntu w [ha] 

fizycznych z dokładnością do 

0,0001 ha

liczba 

hektarów 

przeliczeniowych 

z 

dokładnością 

do 0,0001 ha

pow.:                                       

zwolnione z podatku rolnego na 

podst. art.12 ust.1 pkt.1 u.p.r.

pow.:                                       

zwolnione z podatku rolnego na 

podst. art.12 ust.1 pkt.1 u.p.r.

pow.:                                       

zwolnione z podatku rolnego na 

podst. art.12 ust.1 pkt.1 u.p.r.

pow.:                                       

zwolnione z podatku rolnego na 

podst. art.12 ust.1 pkt.1 u.p.r.
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...................................

Data wprowadzenia deklaracji:

do przypisu

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

Podpis wprowadzającego deklarację:

do odpisu

Data wypełnienia deklaracji (dd-mm-rrrr): Podpis i pieczęć osoby uprawnionej do podpisywania deklaracji:

J. ADNOTACJE ORGANU PODATKOWEGO

Uwagi:

I.OŚWIADCZENIE I PODPIS PODATNIKA/OSOBY REPREZENTUJĄCEJ PODATNIKA 

Oświadczam, iż znane mi są przepisy Kodeksu karnego skarbowego o odpowiedzialności za podanie danych 

niezgodnych ze”'stanem faktycznym”.

Sporządził/a: Nr telefonu kontaktowego, adres e-mail:

IV rata – 15 listopada

SUMA

Powierzchnia gruntów sklasyfikowanych w ewidencji gruntów i budynków jako 

użytki rolne, posiadanych na terenie innych gmin [ha]

NUMER RATY wraz z 

terminem płatności

WYSOKOŚĆ RATY (po 

zaokrągleniu do pełnych 

złotych) POUCZENIE:

I rata – 15 marca W przypadku nie wpłacenia w całości lub w części 

zadeklarowanego zobowiązania podatkowego 

niniejsza deklaracja stanowi podstawę do 

wystawienia tytułu wykonawczego (podstawa 

prawna: art. 3a ustawy z dnia 17 czerwca 1966r. o 

postępowaniu egzekucyjnym w administracji – tj. 

Dz.U. z 2014r. poz.1619 z późn. zm.  oraz  art.  21 § 

1 pkt.1  ustawy z dnia   29 sierpnia 1997r. 

Ordynacja podatkowa – tj. Dz. U. z 2015r. poz.613 z 

późn. zm.)

II rata – 15 maja

III rata – 15 września

G. INFORMACJA O WYSOKOŚCI RAT PODATKU 

ROLNEGO DEKLAROWANA DO ZAPŁATY PRZEZ 

PODATNIKA W USTAWOWYCH TERMINACH 

PŁATNOŚCI

H. INFORMACJA O ZAŁĄCZNIKACH – do niniejszej 

deklaracji załączono:

UWAGA! W przypadku, gdy kwota podatku nie 

przekracza 100 zł, podatek jest płatny jednorazowo w 

terminie płatności pierwszej raty. 

Ilość załączników DR-1/A
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OBJAŚNIENIA DO DEKLARACJI DR-1

1. Zgodnie z art.3 ust.1 ustawy z dnia 13.10.1995r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników (Dz.U. z 2004r. Nr 269,

poz.2681 z późn.zm.) identyfikatorem podatkowym jest numer PESEL - w przypadku podatników będących osobami fizycznymi

objętymi rejestrem PESEL nieprowadzących działalności gospodarczej lub niebędących zarejestrowanymi podatnikami podatku od

towarów i usług, a numer NIP - w przypadku pozostałych podmiotów podlegających obowiązkowi ewidencyjnemu,o którym mowa w

art.2 tejże ustawy.

2. Posiadaczem rzeczy jest zarówno ten, kto nią faktycznie włada jak właściciel (posiadacz samoistny), jak i ten, kto nią faktycznie

włada jak użytkownik, zastawnik, najemca, dzierżawca lub mający inne prawo, z którym łączy się określone władztwo nad cudza

rzeczą (posiadacz zależny) (na podst. art. 336 ustawy Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. t.j. Dz.U. z 2014r. poz.121 z późn.

zm.).

3. Obowiązek podatkowy od gruntu stanowiącego współwłasność lub będącego we współposiadaniu dwóch lub więcej podmiotów

ciąży solidarnie na wszystkich współwłaścicielach lub współposiadaczach (na podst. art.3 ust.5 ustawy z dnia 15 listopada 1984r. o

podatku rolnym - tj. Dz.U. z 2013r. poz.1381 z późn. zm.). Oznacza to, iż każdy ze współwłaścicieli lub współposiadaczy deklaruje do

opodatkowania całą powierzchnię gruntu i jest na równi z innymi współwłaścicielami lub współposiadaczami odpowiedzialny za

uiszczenie zobowiązania podatkowego w całości.
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