
10. Data urodzenia (dzieñ - miesi¹c - rok) 11. Imiê ojca 12. Imiê matki

      ������..-�����..-�����..

Pola 10, 11, 12 wypeùnia osoba fizyczna w przypadku, gdy numer PESEL nie zostaù nadany.

4. Rodzaj skùadaj¹cego deklaracjê (zaznaczyã wùa�ciw¹ kratkê)

  □ 1. osoba fizyczna  □ 2. osoba prawna  □ 3. jednostka organizacyjna  □ 4. spóùka nie maj¹ca osobowo�ci prawnej

5. Rodzaj wùasno�ci, posiadania (zaznaczyã wùa�ciw¹ kratkê)

  □ 1. wùa�ciciel  □ 2. wspóùwùa�ciciel (nieprowadz¹cy gospodarstwa w caùo�ci)  □ 3. wspóùwùa�ciciel (prowadz¹cy gospodarstwo w caùo�ci) 

  □ 7. wspóùu¿ytkownik wieczysty  □ 8. posiadacz zale¿ny (np. dzier¿awca, najemca)  □ 9. wspóùposiadacz zale¿ny (np. dzier¿awca, najemca)

6. Nazwa peùna * / Nazwisko **

9. Symbol PKD

7. Nazwa skrócona * / Pierwsze imiê, drugie imiê **

8. Identyfikator REGON* / Numer PESEL **

      * - dotyczy skùadaj¹cego deklaracjê nie bêd¹cego osob¹ fizyczn¹  ** - dotyczy skùadaj¹cego deklaracjê bêd¹cego osob¹ fizyczn¹

C. DANE SK£ADAJ¥CEGO DEKLARACJÆ (niepotrzebne skre�liã)

□ 3. wyga�niêcie obowi¹zku podatkowego (miesi¹c-rok)���������������������

□ 4. powstanie obowi¹zku podatkowego w trakcie roku (miesi¹c-rok)���������������..

□ 5. zmiana miejsca zamieszkania lub siedziby

C.1. DANE IDENTYFIKACYJNE

Skùadaj¹cy:

Ustawa z dnia 15 listopada 1984r. o podatku rolnym  (tekst jednolity Dz.U. z 2006r. Nr 136, poz. 969 z póên. zm.)

Formularz przeznaczony dla osób prawnych, jednostek organizacyjnych oraz spóùek nie maj¹cych osobowo�ci prawnej bêd¹cych wùa�cicielami 

gruntów, posiadaczami samoistnymi gruntów, u¿ytkownikami wieczystymi gruntów, posiadaczami  gruntów stanowi¹cych wùasno�ã Skarbu 

Pañstwa lub jednostki samorz¹du terytorialnego oraz dla osób fizycznych bêd¹cych wspóùwùa�cicielami lub wspóùposiadaczami z osobami 

prawnymi, b¹dê z innymi jednostkami organizacyjnymi nieposiadaj¹cymi osobowo�ci prawnej lub ze spóùkami nieposiadaj¹cymi osobowo�ci 

prawnej.

Do 15 stycznia ka¿dego roku podatkowego; w terminie 14 dni od zaistnienia okoliczno�ci maj¹cych wpùyw na powstanie, b¹dê wyga�niêcie 

obowi¹zku podatkowego lub zaistnienia zdarzeñ maj¹cych wpùyw na wysoko�ã podatku.

       Podatnik ma obowi¹zek zùo¿enia wraz z korekt¹ deklaracji pisemnego uzasadnienia przyczyny korekty - art. 81 ustawy Ordynacja podatkowa 

3. Okoliczno�ci (zaznaczyã wùa�ciw¹ kratkê)

B. OKOLICZNOÚCI POWODUJ¥CE KONIECZNOÚÃ ZLOÝENIA DEKLARACJI

21. Telefon

18. Numer domu /Numer lokalu

19. Miejscowo�ã

16. Gmina

C.2. ADRES SIEDZIBY* / ADRES ZAMIESZKANIA**
13. Kraj 14. Województwo 15. Powiat

17. Ulica

                             (wypeùnia organ podatkowy)

  □ 4. posiadacz samoistny  □ 5. wspóùposiadacz samoistny  □ 6. u¿ytkownik wieczysty

□ 2. korekta deklaracji rocznej (miesi¹c-rok)���������

20. Kod pocztowy i poczta

□ 1. deklaracja na dany rok

    Nr konta:  86 8985 0004 0050 0556 1522 0004

1. �����������������.����������.

DEKLARACJA NA PODATEK ROLNY

A. MIEJSCE SK£ADANIA DEKLARACJI

2. Burmistrz Wolborza

na rok ����....

Termin skùadania:

Podstawa prawna:

    Adres: 97-320 Wolbórz, Plac Jagieùùy 28  tel. (44) 616 42 41

   Numer Identyfikacji Podatkowej skùadaj¹cego deklaracjê(NIP lub PESEL)

      (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 z póên.zm.)
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D.1 IDENTYFIKATORY GEODEZYJNE DZIA£EK (identyfikatory wykazuje siê je¿eli zostaùy nadane).

22c. Nazwa s¹du

D. DANE DOTYCZ¥CE PRZEDMIOTÓW OPODATKOWANIA

22. Numer (identyfikator) dziaùki 22a. Miejsce poùo¿enia 22b. Nr ksiêgi wieczystej



Powierzchnia w ha 
fizycznych

Przelicznik
Powierzchnia w ha 

przelicz.                     
(kol. 2 x kol. 3)

Stawka z 1 ha przelicz. 
(równowarto�ã 

pieniê¿na 2,5 q ¿yta               

z 1 ha)

Stawka z 1 ha 
fizycznego 

(równowarto�ã 

pieniê¿na 5 q ¿yta                 

z 1 ha)

Wymiar podatku 
rolnego w zù, gr (*)

2 3 4 5 6 7

1,80

1,65

1,50

1,25

1,00

0,75

X

X

X

1,80

1,65

1,50

1,50

1,25

1,00

1,00

0,75

X

X

X

1,60

1,35

1,15

0,70

X

X

X

1,80

1,65

1,50

1,15

1,25

1,00

0,70

0,75

X

X

X

1,00

0,20

IV

IVb

VIz

V

VI

Grunty pod stawami

a) zarybione ùososiem, troci¹, 

gùowacic¹, pali¹ i pstr¹giem

D.2. UÝYTKI ROLNE (wù¹cznie ze zwolnionymi)

I

IIIb

IVa

III

IV

VIz

U¿ytki zielone

b) zarybione innymi gatunkami ryb 
ni¿ w poz. a)

Grunty rolne zabudowane

I

II

IIIa

III

c) grunty pod stawami nie 
zarybionymi

V

VI

Klasy u¿ytków wynikaj¹ce z 

ewidencji gruntów i budynków

1

Grunty orne

I

II

IIIa

IIIb

IVa

IVb

V

VI

VIz

Sady

I

II

III

IIIa

IIIb

IV

IVa

IVb

V

VI

VIz

II





1.

2.

3.

4.

(*) wymiar podatku rolnego dla podatników posiadaj¹cych gospodarstwo rolne - kol. 4 x kol. 5, dla powierzchni gruntów poni¿ej 1 ha fiz. i 1 ha przelicz. -  

kol. 2 x kol. 6

24. Nazwisko

I. ADNOTACJE ORGANU PODATKOWEGO

z póên.zm.)

Druki deklaracji dostêpne na stronie www.wolborz.4bip.pl

23. Imiê

25. Data wypeùnienia (dzieñ - miesi¹c - rok)

H. OÚWIADCZENIE I PODPIS SK£ADAJ¥CEGO / OSOBY REPREZENTUJ¥CEJ SK£ADAJ¥CEGO

G. £¥CZNA KWOTA PODATKU 

F. ULGI W PODATKU ROLNYM OD GRUNTÓW

RAZEM (bez zwolnieñ)

E. INFORMACJA O PRZEDMIOTACH ZWOLNIONYCH

(podaã rodzaj, klasê i powierzchniê gruntów zwolnionych oraz przepis prawa z tytuùu jakiego wystêpuje zwolnienie)

zgodnie z przepisami art.. 3a ustawu z dnia 17 czerwca 1966r. o postêpowaniu egzekucyjnym w administracji (t.j. Dz.U. z 2005r. Nr 229, poz. 1954

inwestycyjne

z tytuùu nabycia lub objêcia w zagospodarowanie gruntów

górskie

26. Podpis (pieczêã) skùadaj¹cego / osoby reprezentuj¹cej skùadaj¹cego

27. Uwagi organu podatkowego

inne

Razem

Kwota podatku do zapùaty (nale¿y zaokr¹gliã do peùnych zùotych) (D.2 kol.7 - F)

O�wiadczam, ¿e s¹ mi znane przepisy Kodeksu karno - skarbowego o odpowiedzialno�ci za podanie danych niezgodnych z prawd¹

28. Data i podpis przyjmuj¹cego formularz

Pouczenie:

W przypadku niewykonania w caùo�ci lub w czê�ci zobowi¹zania podatkowego niniejsza deklaracja stanowi podstawê wystawienia tytuùu wykonawczego,

Rowy

Grunty zadrzewione i 

zakrzaczone poùo¿one na 

UR

http://www.wolborz.4bip.pl

