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  DANE  DOTYCZĄCE  PRZEDMIOTU  OPODATKOWANIA  ORAZ  ZWOLNIE Ń 
 
 
 
 
 

 
 
 Licz 

A.  PRZEZNACZENIE  FORMULARZA 
1. Niniejszy formularz stanowi załącznik do (zaznaczyć właściwy kwadrat): 
 

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

B.  DANE  IDENTYFIKACYJNE  *dotyczy podatnika niebędącego osobą fizyczną   **dotyczy podatnika będącego osobą fizyczną 

2. Rodzaj podatnika (zaznaczyć właściwy kwadrat): 

 1. osoba fizyczna  2. osoba prawna  3. jednostka organizacyjna  4. spółka nie mająca osobowości prawnej 

3. Nazwa pełna* / Nazwisko i imię** 

4. PESEL w przypadku podatników będących osobami fizycznymi nie  
  prowadzącymi działalności gospodarczej 

5. NIP w przypadku pozostałych podmiotów podlegających obowiązkowi  
    ewidencyjnemu 

6. Nazwisko**  (współwłaściciela, współposiadacza, współużytkownika  
  wieczystego) 

7. Imię**  (współwłaściciela, współposiadacza, współużytkownika  
  wieczystego) 

8. PESEL w przypadku podatników będących osobami fizycznymi nie  
  prowadzącymi działalności gospodarczej 

9. NIP w przypadku pozostałych podmiotów podlegających obowiązkowi  
  ewidencyjnemu 

C.  DANE  DOTYCZĄCE  PRZEDMIOTÓW  OPODATKOWANIA (włącznie ze zwolnionymi) 
10. Obręb 11. Nr działki 

12. Identyfikator działki 
 

13. Księga wieczysta  
 

14. Klasy użytków wynikające z ewidencji gruntów i budynków 
15. Powierzchnia gruntu w hektarach fizycznych 

Uwaga! Wykazujemy z dokładnością do 1 m2 

  1. Grunty orne           I  

II  

IIIa  

IIIb  

IVa  

IVb  

V  

VI i VIz  

  2. Sady           I  

II  

IIIa  

IIIb  

IVa  

IVb  

V  

VI i VIz  

  3. Łąki i pastwiska          I   

II   

III   

IV   

V   

VI   

  4. Grunty rolne zabudowane  

  5. Użytki rolne o nieustalonym przeliczniku pow.   
  6. Grunty pod stawami  zarybione łososiem, trocią,      
      głowacicą, palią i pstrągiem 

 

  7. Grunty pod stawami  zarybione innymi gatunkami ryb  

  8. Grunty pod stawami niezarybionymi  

  9. Grunty pod rowami  

10. Grunty zadrzewione i zakrzewione na użytku rolnym.  

16. Razem 
 

Nr załącznika 

 



D.  DANE  DOTYCZĄCE  ZWOLNIEŃ  PODATKOWYCH  WYNIKAJ ĄCYCH  Z  USTAWY   
      LUB  UCHWAŁY  RADY  GMINY 
 

Tytuł prawny zwolnienia  
Powierzchnia  

w ha fizycznych 

 
Art. 12. ust. 1 pkt 1 - u żytki rolne klasy V, VI i VIz 

1. 

 
Art. 12. ust. 1 pkt 1 - grunty zadrzewione i zakrze wione ustanowione na u żytkach rolnych 

2. 

 
Art. 12. ust. 1 pkt 2 - grunty poło żone w pasie drogi granicznej 

3. 

 
Art. 12. ust. 1 pkt 3 - grunty orne, ł ąki i pastwiska obj ęte melioracj ą - w roku, w którym uprawy zostały  
                                    zniszczone wsku tek robót drenarskich 

4. 

 
Art. 12. ust. 1 pkt 4 - grunty przeznaczone na utwo rzenie nowego gospodarstwa rolnego lub  
                                    powi ększenie ju ż istniej ącego do powierzchni nieprzekraczaj ącej 100 ha 

5. 

  W przypadku korzystania z ulgi, po upływie okresu z wolnienia 
(zaznaczyć właściwy kwadrat) 4. Ulga  

75 % 50 % 

  

 
Art. 12. ust. 1 pkt 5 - grunty gospodarstw rolnych powstałe z zagospodarowania nieu żytków 

6. 

  

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

5. Ulga  

75 % 50 % 

  

 
Art. 12. ust. 1 pkt 6 - grunty gospodarstw rolnych otrzymane w drodze wymiany lub scalenia 

7. 

  

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

6. Ulga  

75 % 50 % 

  

 
Art. 12. ust. 1 pkt 7 - grunty gospodarstw rolnych,  na których zaprzestano produkcji rolnej 

8. 

 
Art. 12. ust. 1 pkt 8 - u żytki ekologiczne 

9. 

 
Art. 12. ust. 2 pkt 6 - Polski Zwi ązek Działkowców z tytułu u żytkowania i u żytkowania wieczystego  
                                    gruntów pracown iczych ogrodów działkowych 

10. 

 
Inne zwolnienia (poda ć podstaw ę prawn ą i tytuł zwolnienia) 

11. 

 
17. Data wypełnienia (dzień – miesiąc – rok)    18. Podpis składającego 

 
 

19. Data wypełnienia (dzień – miesiąc – rok) 20. Podpis   (współwłaściciela, współposiadacza, współużytkownika wieczystego) 
 
 

 
 
 


