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1. Identyfikator podatkowy *      NIP/PESEL (niepotrzebne skreślić) 

 

2. Nr dokumentu 

ZR-2          

 
DANE O ZWOLNIENIACH PODATKOWYCH 

W PODATKU ROLNYM 
 

 

 

 A. PRZEZNACZENIE FORMULARZA 

 3. Niniejszy formularz stanowi załącznik do (zaznaczyć właściwy kwadrat): 

1. deklaracji DR-1     2. informacji IR-1 

B. DANE PODATNIKA    ** - dotyczy podatnika niebędącego osobą fizyczną    *** - dotyczy podatnika będącego osobą fizyczną 

B.1. DANE IDENTYFIKACYJNE  

 4. Rodzaj podatnika (zaznaczyć właściwy kwadrat): 
 

 1. osoba fizyczna                 2. osoba prawna   3. jednostka organizacyjna, w tym spółka nieposiadająca osobowości prawnej 

5. Nazwa pełna ** / Nazwisko *** 
 

6. Nazwa skrócona ** / Pierwsze imię, drugie imię *** 

7. Numer KRS ** 
 

8. Identyfikator REGON 
 

9. Klasa PKD 

 Pola 10, 11, 12 wypełnia osoba fizyczna w przypadku, gdy numer PESEL nie został nadany. 

 10. Data urodzenia (dzień - miesiąc - rok) 
 
 

11. Imię ojca 12. Imię matki  

B.2. ADRES SIEDZIBY ** / ADRES ZAMIESZKANIA *** 

 13. Kraj 14. Województwo 15. Powiat  

16. Gmina 17. Ulica 18. Nr domu 19. Nr lokalu 

20. Miejscowość 21. Kod pocztowy 22. Poczta 

C.  DANE DOTYCZĄCE ZWOLNIEŃ PODATKOWYCH WYNIKAJĄCYCH Z USTAW LUB UCHWAŁ RADY MIASTA 
GDAŃSKA  

C.1.  DANE O GRUNTACH PODLEGAJĄCYCH ZWOLNIENIU / ULDZE   

Lp. Położenie nieruchomości Nr obrębu Nr działki Nr KW 
Tytuł prawny 
zwolnienia/ulgi 

Powierzchnia 
gruntów w ha 

fizycznych 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

Załącznik Nr  8  do uchwały   Nr XIX/316/11 

Rady Miasta Gdańska z dnia 27 października 2011 r. 
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C.2.  TYTUŁ PRAWNY ZWOLNIENIA I KWOTA ZWOLNIENIA   

C.2.1. ZWOLNIENIA W PODATKU ROLNYM WYNIKAJĄCE Z USTAW 

Tytuł prawny zwolnienia 
Powierzchnia w ha  

fizycznych 

Kwota zwolnienia  
(wypełnić tylko w przypadku składania jako 

załącznik do deklaracji DR-1)  
Art. 12, ust. 1, pkt 1 –  użytki rolne klasy V, VI, i VIz 23. 24. 

Art. 12, ust. 1, pkt 1 – grunty zadrzewione i zakrzewione ustanowione na użytkach 
rolnych(Lz) 
 

25. 26. 

Art. 12, ust. 1, pkt 2 – grunty położone w pasie drogi granicznej 27. 28. 

Art. 12, ust. 1, pkt 3 – grunty orne, łąki i pastwiska objęte melioracją – w roku, w którym 
uprawy zostały zniszczone wskutek robót drenarskich 
 

29. 30. 

Art. 12, ust. 1, pkt 4 – grunty przeznaczone na utworzenie nowego gospodarstwa rolnego 
lub powiększenie już istniejącego do powierzchni nieprzekraczającej 100 ha: będące 
przedmiotem prawa własności lub prawa użytkowania wieczystego, nabyte w drodze 
umowy sprzedaży, będące przedmiotem umowy o oddanie gruntów w użytkowanie 
wieczyste, wchodzące w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa, objęte w 
trwałe zagospodarowanie 
 

321. 32. 

 W przypadku korzystania z ulgi, po upływie 
okresu zwolnienia (zaznaczyć właściwy kwadrat) 

 Ulga 
 

  

Art. 12, ust. 1, pkt 5 – grunty gospodarstw rolnych powstałe z zagospodarowania 
nieużytków- na okres 5 lat, licząc od roku następnego po zakończeniu 
zagospodarowania 
 

33. 34. 

 W przypadku korzystania z ulgi, po upływie 
okresu zwolnienia (zaznaczyć właściwy kwadrat) 
 

 Ulga 
 

  

Art. 12, ust. 1, pkt 6 – grunty gospodarstw rolnych otrzymane w drodze wymiany lub 
scalenia- na 1 rok następujący po roku, w którym dokonano wymiany lub scalenia 

gruntów 
 

35. 36. 

 W przypadku korzystania z ulgi, po upływie 
okresu zwolnienia (zaznaczyć właściwy kwadrat) 

 Ulga 
 

  

Art. 12, ust.1, pkt 7 – grunty gospodarstw rolnych, na których zaprzestano produkcji 
rolnej, zwolnienie nie może dotyczyć więcej niż 20% powierzchni użytków rolnych 
gospodarstwa rolnego, nie więcej niż 10 ha – na okres nie dłuższy niż 3 lata, w stosunku 
do tych samych gruntów 
 

37. 38. 

Art. 12, ust.1, pkt 8 – użytki ekologiczne 39. 40. 

Art. 12, ust. 1, pkt 9 – grunty zajęte przez zbiorniki wody służące do zaopatrzenia 
ludności w wodę 

41. 42. 

Art. 12, ust. 1, pkt 10 – grunty pod wałami przeciwpowodziowymi i grunty położone w 
międzywałach 

43. 44. 

Art. 12, ust. 1, pkt 11 – grunty wpisane do rejestru zabytków, pod warunkiem ich 
zagospodarowania i utrzymania zgodnie z przepisami o ochronie zabytków i opiece nad 
zabytkami 

45. 46. 

Art. 12, ust. 1, pkt 12 – grunty stanowiące działki przyzagrodowe członków rolniczych 
spółdzielni produkcyjnych, którzy: 
osiągnęli wiek emerytalny, 
są inwalidami zaliczonymi do I albo do II grupy 
są niepełnosprawnymi o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, 
są osobami całkowicie niezdolnymi do pracy w gospodarstwie rolnym albo niezdolnymi 
do samodzielnej egzystencji 

47. 48. 

Art. 12, ust. 2, pkt 1 - szkoły wyższe, wyższe szkoły zawodowe oraz wyższe szkoły 
wojskowe 

49. 50. 

Art. 12, ust. 2, pkt 2 - szkoły, placówki, zakłady kształcenia i placówki doskonalenia 
nauczycieli – publiczne i niepubliczne oraz organy prowadzące te szkoły, placówki i 
zakłady z tytułu zarządu, użytkowania wieczystego gruntów 

51. 52. 

Art. 12, ust. 2, pkt 3 –  instytuty naukowe i pomocnicze jednostki naukowe Polskiej 
Akademii Nauk 

53. 54. 

Art. 12, ust. 2, pkt 4 – prowadzący zakłady pracy chronionej lub zakłady aktywności 
zawodowej w zakresie gruntów zgłoszonych wojewodzie, jeżeli zgłoszenie zostało 
potwierdzone decyzją w sprawie przyznania statusu zakładu pracy chronionej lub 
zakładu aktywności zawodowej albo zaświadczeniem – zajętych na prowadzenie tego 
zakładu, z wyjątkiem gruntów znajdujących się w posiadaniu zależnym podmiotów 
niebędących prowadzącymi zakłady pracy chronionej lub zakłady aktywności zawodowej 
 

55. 56. 

Art. 12, ust. 2, pkt 5 – instytuty badawcze 
 

57. 58. 

 75% 50%  

 75% 50%  

 75% 50%  
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Art. 12, ust. 2, pkt 6 – Polski Związek Działkowców z tytułu użytkowania i użytkowania 
wieczystego gruntów pracowniczych ogródków działkowych 

59. 60. 

C.2.2. ULGI W PODATKU ROLNYM 

Art.13 ust.1 pkt 1 – ulga inwestycyjna z tytułu wydatków poniesionych na:  

1. budowę lub modernizację budynków inwentarskich służących do chowu, hodowli i utrzymania zwierząt  gospodarskich oraz 
obiektów służących ochronie środowiska 
 

61. 

2. zakup i zainstalowanie: deszczowni, urządzeń melioracyjnych i urządzeń zaopatrzenia gospodarstwa w  wodę, urządzeń do 
wykorzystywania na cele produkcyjne naturalnych źródeł energii (wiatru, biogazu,  
słońca, spadku wód) 

62. 

Art. 13a, ust. 1 i 2 – ulga dla żołnierzy odbywających zasadniczą służbę wojskową lub długotrwałe przeszkolenie wojskowe, osób 
spełniających zastępczo obowiązek służby wojskowej w formie skoszarowanej i prowadzących te gospodarstwa bezpośrednio 
przed powołaniem do służby oraz członków rodzin tych osób (zaznaczyć właściwy kwadrat) 
 

63. 

Art. 13b, ust. 1 -  ulga dla gruntów położonych na terenach podgórskich i górskich (zaznaczyć właściwy kwadrat) 64. 

Art. 13c, ust. 1 – ulga z tytułu wystąpienia klęski żywiołowej 
 

65. 

RAZEM  ZWOLNIENIA I ULGI WYNIKAJĄCE Z USTAW 

66. 67. 

C.2.2. ZWOLNIENIA I ULGI W PODATKU ROLNYM WYNIKAJĄCE Z UCHWAŁ RADY MIASTA GDAŃSKA 

 
Tytuł prawny zwolnienia (nr uchwały) 

 
 

Powierzchnia w ha  
fizycznych 

Kwota zwolnienia 
(wypełnić tylko w przypadku składania jako 

załącznik do deklaracji DR-1)  
 

68. 69. 70. 

C.3.  RAZEM  ZWOLNIENIA  

            

71. (suma poz. 66 i 69) 

 

,              ha 

72. (suma poz. 67 i 70) 

 

zł ,              gr 

D. OŚWIADCZENIE I PODPIS PODATNIKA / PEŁNOMOCNIKA **** 

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

 73. Imię i nazwisko osoby wypełniającej załącznik 

  
74. Telefon kontaktowy                                    75. Data wypełnienia załącznika    

(dzień - miesiąc - rok) 
 

76. Imię i nazwisko Podatnika / osoby reprezentującej Podatnika /  
        Pełnomocnika 

 

77. Podpis (pieczątka) Podatnika / osoby reprezentującej Podatnika /  
        Pełnomocnika 

 

 
*  Zgodnie z art. 3 ustawy z dnia 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników (t. j. Dz. U. z 2004 r. Nr 269, poz. 2681 ze 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. 
 
****   Dołączyć pełnomocnictwo opłacone zgodnie z przepisami o Opłacie Skarbowej 

 

  
60% 40% 

  
60% 30% 


