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Załącznik  Nr 5 do uchwały Nr 
Rady Miasta Gdańska 
z dnia.   

                                                                                                 

 

 
DEKLARACJA NA PODATEK ROLNY   

 
     Rok     2011 

Podstawa prawna: 
Ustawa z dnia 15 listopada 1984r. o podatku rolnym  (tekst jedn. z 2006r. Dz. U. Nr 136, poz. 969 z późn. 
zm.)  

Składający: 

Formularz przeznaczony dla osób prawnych, jednostek organizacyjnych, i spółek nieposiadających osobowości 
prawnej będących właścicielami gruntów, posiadaczami  samoistnymi, użytkownikami wieczystymi gruntów,  
posiadaczami gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego oraz 
osób fizycznych będących współwłaścicielami lub współposiadaczami z osobami prawnymi lub z jednostkami 
organizacyjnymi, w tym spółkami, nieposiadajacymi osobowości prawnej 

Termin składania: 
Do 15 stycznia każdego roku podatkowego lub w terminie 14 dni od zaistnienia okoliczności mających wpływ na 
powstanie (wygaśnięcie) obowiązku podatkowego lub wysokość opodatkowania. 

Organ podatkowy Prezydent Miasta Gdańska 

A. MIEJSCE  SKŁADANIA  DEKLARACJI 

 

 
URZĄD MIEJSKI W GDAŃSKU                                         
WYDZIAŁ FINANSOWY                                                     
80-803 Gdańsk ul. Nowe Ogrody 8/12                              

 

B. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI 

 

Cel złożenia formularza (zaznaczyć właściwy kwadrat): 

 
 
 

                            Stan obowiązywania na dzień ......................................... 
 
Podatnik ma obowiązek złożenia wraz z korektą deklaracji pisemnego uzasadnienia przyczyny korekty – art. 81 
ustawy Ordynacja podatkowa (uzasadnienie korekty wpisać w części I ) 

C. DANE  PODATNIKA:  * - DOTYCZY OSOBY PRAWNEJ,  ** - DOTYCZY OSOBY FIZYCZNEJ 

 
 

DANE IDENTYFIKACYJNE 

 Status składającego deklarację (zaznaczyć właściwy kwadrat):  

 osoba fizyczna,  

 osoba prawna, 

 jednostka organizacyjna, w tym spółka, nieposiadająca osobowości prawnej. 
 
Nazwa pełna * / Nazwisko, pierwsze i drugie imię, data urodzenia ** 

Nazwa skrócona *  / imiona rodziców ** 

 

 NIP 
 

REGON PESEL** 

Dane osoby reprezentującej firmę*: 
 

Klasa PKD lub EKD*: 
 

ADRES  SIEDZIBY * / ZAMIESZKANIA ** 

Kraj Województwo  Powiat 

Gmina  Ulica  Nr domu  Nr lokalu 

 Miejscowość  Kod pocztowy Telefon Fax 

ADRES DO KORESPONDENCJI 

 Kraj Województwo Powiat 

Gmina Ulica Nr domu Nr lokalu 

Miejscowość 
 

Kod pocztowy Telefon Fax 

1. Złożenie deklaracji 2. Korekta deklaracji 
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D.  

DANE DOTYCZĄCE PRZEDMIOTU OPODATKOWANIA 

Forma władania 
 
 
 

Własność,  współwłasność, użytkowanie wieczyste, współużytkowanie wieczyste, 
posiadanie zależne, współposiadanie zależne, posiadanie samoistne, 
współposiadanie samoistne *     
*zaznaczyć właściwe  

 

   Nr księgi wieczystej  
  (dokumentu zbiorów)    

 

Identyfikatory 
działek  

 

 

a ) GRUNTY GOSPODARSTW ROLNYCH 

Położenie gruntów 
 

 

Klasy użytków 
wynikające z 
ewidencji gruntów 

 
Powierzchnia w 
hektarach fizycznych 

 
       Przelicznik 

 
     Liczba hektarów     
     przeliczeniowych  

GRUNTY  ORNE    
I  1,95  
II  1,80  

IIIa  1,65  
IIIb  1,35  
IVa  1,10  
IVb  0,80  
V  0,35  
VI  0,20  

SADY    
I  1,95  
II  1,80  

III/IIIa  1,65  
IV/IVa  1,10  

V  0,35  
VI  0,20  

ŁĄKI i PASTWISKA    
I  1,75  
II  1,45  
III  1,25  
IV  0,75  
V  0,20  
VI  0,15  

UŻYTKI ROLNE 
ZABUDOWANE 

 grunty 
orne 

użytki ziel.  

I  1,9  1,75  
II  1,80 1,45  
III  --- 1,25  
IIIa  1,65 ---  
IIIb  1,35 ---  
IV  --- 0,75  

IVa  1,10 ---  
IVb  0,80 ---  
V  0,35 0,20  
VI  0,20 0,15  
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GRUNTY POD 
STAWAMI 

   

a) zarybione 
łososiem, trocią, 
głowacicą, palią i 
pstrągiem 

 1,00  

b) zarybione innymi 
gatunkami ryb niż w 
poz. a)  

 0,20  

ROWY 
 

 -----------  

GRUNTY 
ZADRZEWIONE i 
ZAKRZEWIONE na 
użytkach rolnych 
(LZ) 

  
----------- 

 

 
OGÓŁEM  

Powierzchnia 
hektarów fizycznych 

Liczba hektarów 
przeliczeniowych 

Stawka z 1 ha 
przeliczeniowego 

Kwota podatku  
(zaokrąglona do pełnych 
złotych) 
 

 
 
 

  
          94,10 

 

 

 

 

b) GRUNTY (UŻYTKI ROLNE) NIESTANOWIĄCE GOSPODARSTW ROLNYCH 
O POWIERZCHNI PONIŻEJ 1 HA 

 
POŁOŻENIE 

GRUNTÓW 

Powierzchnia w 
hektarach 
fizycznych 

Stawka z 1 ha 
fizycznego 

Kwota podatku 
(zaokrąglona do pełnych złotych)  

 
 
 

              188,20  

E. ZWOLNIENIA  Z  PODATKU  ROLNEGO 

 Tytuł prawny zwolnienia 
Pow. ha 

fizycznych 
Pow.  ha 
przelicz. 

Kwota zwolnienia  

ZWOLNIENIE PRZEDMIOTOWE    

 
Art. 12, ust. 1, pkt 1 –  użytki rolne klasy V,VI, i VIz    

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

   

 

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

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

   

 

Art. 12, ust. 1, pkt 4 – grunty przeznaczone na utworzenie nowego 
gospodarstwa rolnego lub powiększenie już istniejącego do powierzchni 
nieprzekraczającej 100 ha: 
a) będące przedmiotem prawa własności lub prawa użytkowania 

wieczystego, nabyte w drodze umowy sprzedaży, 
b) będące przedmiotem umowy o oddanie gruntów w użytkowanie 

wieczyste, 
c) wchodzące w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa, 

objęte w trwałe zagospodarowanie 
 

   

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

 Ulga 
 

   

 
75% 50% 
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Art. 12, ust. 1, pkt 5 – grunty gospodarstw rolnych powstałe z 
zagospodarowania nieużytków- na okres 5 lat, licząc od roku następnego 
po zakończeniu zagospodarowania 
 

   

 

 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 
 

   

 
 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 
 

   

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

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

   

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

   

 

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 

   

Art. 12, ust. 1, pkt 12 – grunty stanowiące działki przyzagrodowe członków 
rolniczych spółdzielni produkcyjnych, którzy: 
a) osiągnęli wiek emerytalny, 
b) są inwalidami zaliczonymi do I albo do II grupy 
c) są niepełnosprawnymi o znacznym lub umiarkowanym stopniu 

niepełnosprawności, 
są osobami całkowicie niezdolnymi do pracy w gospodarstwie rolnym albo 
niezdolnymi do samodzielnej egzystencji 

   

 ZWOLNIENIA PODMIOTOWE  

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

   

 

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 

   

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

   

 

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 
 

   

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

   

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

   

 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 
 

 

  
75% 50% 

  
75% 50% 
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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) 

 

 

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) 
 

 

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

 

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

 

 ŁĄCZNA KWOTA  ZWOLNIEŃ I ULG  ( zaokrąglona do pełnych złotych )       
 

F. 

 

KWOTA PODATKU DO ZAPŁATY ( zaokrąglona do pełnych złotych) 

  
 

 

G. OŚWIADCZENIA  I  PODPIS  PODATNIKA/ OSOBY REPREZENTUJACEJ PODATNIKA 

 

Oświadczam, że znana jest mi odpowiedzialność karna za składanie fałszywych zeznań, przewidziana w 
art.233 k.k.(Dz. U. nr 88, poz.553 ze zm.)  

Imię i nazwisko osoby wypełniającej deklarację 
 
 
Nr telefonu  

Data wypełnienia deklaracji 

 

Imię i nazwisko osoby reprezentującej podatnika Podpis (pieczęć) osoby reprezentującej podatnika 

H. ADNOTACJE  ORGANU  PODATKOWEGO 

 

Uwagi organu podatkowego 
 
 

Identyfikator przyjmującego formularz Podpis przyjmującego formularz 

 
 I. 
 

Uzasadnienie korekty: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Pouczenie: 
W przypadku niewpłacenia w określonych ustawowo terminach kwoty należnego podatku lub 
wpłacenia jej w niepełnej wysokości, niniejsza deklaracja stanowi podstawę wystawienia tytułu 
wykonawczego , zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 czerwca 1966r. o postępowaniu 
egzekucyjnym w administracji (Dz.U. z 2002r. Nr 110, poz.968 ze zm.) 

 

 

  
60% 40% 

  
60% 30% 
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DR-1 / IR-1 
 
W związku z rozpoczęciem obowiązywania  z dniem 25.05.2018 r. rozporządzenia w sprawie 
ochrony danych osobowych  (RODO) organ podatkowy informuje, iż: 
 
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Gdańska, Urząd 
Miejski w Gdańsku, ul. Nowe Ogrody 8/12, 80-803 Gdańsk, e-mail: umg@gdansk.gda.pl; tel. 
+48583236000; fax: +48583023941, 
 
2) dane kontaktowe do inspektora danych osobowych w Urzędzie Miejskim w Gdańsku: e-
mail: iod@gdansk.gda.pl; tel. +48583236000, +48583236068, 
 
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w zakresie niezbędnym do realizacji 
obowiązków lub uprawnień administratora określonych w przepisach o podatku rolnym w 
celu wymiaru, poboru podatku, ewidencji księgowej, windykacji i ewentualnej egzekucji, 
 
4) obowiązek podania danych wynika z przepisów prawa regulujących podatek rolny i jest 
niezbędne do identyfikacji podatnika, a konsekwencją ich niepodania jest podjęcie środków 
prawnych przewidzianych w przepisach prawa podatkowego, 
 
5) dane osobowe mogą być ujawnione upoważnionym przez administratora pracownikom, 
operatorom pocztowym, dostawcom usług bankowych i informatycznych, jak i innym 
podmiotom upoważnionym, którym dane osobowe mogą być ujawnione na podstawie 
przepisów powszechnie obowiązującego prawa,  
 
6) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż jest to 
niezbędne do realizacji celów przetwarzania danych osobowych, nadto okres ten może być 
dłuższy z powodu przetwarzania w celach statystycznych oraz w celach archiwalnych na 
zasadach określonych zgodnie z przepisami o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach, 
 
7) posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania i 
ograniczenia przetwarzania na zasadach określonych w przepisach o ochronie danych 
osobowych, 
 
8) ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w 
przypadku przetwarzania przekazanych danych osobowych niezgodnie z przepisami 
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

 

mailto:umg@gdansk.gda.pl
mailto:iod@gdansk.gda.pl

