
1.Idnetyfikator podatkowy NIP / numer PESEL podatnika 

 

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

2.Numer  ewidencyjny 

 

…………………………… 

/Wypełnia organ  podatkowy/ 

 Załącznik Nr 4 

 do Uchwały Nr XI/86/2015 

 Rady Miasta Łańcuta  

 z dnia29  października 2015 r.  
                                                               Nr .II/18?2002  z dnia 7  grud 

 

ZR-B  

 
DANE O PRZEDMIOTACH ZWOLNIONYCH Z PODATKU ROLNEGO I PODLEGAJĄCYM 

ULGOM WYNIKAJĄCYM Z USTAWY O PODATKU ROLNYM 

 

 

A. PRZEZNACZENIE FORLULARZA 
 3. Niniejszy formularz stanowi załącznik do ( zaznaczyć właściwy kwadrat) 

 
 1. Deklaracji DR-1                 2. Informacja IR-1 

 

B. DANE PODATNIKA 

B.1 DANE IDENTYFIKACYJNE 
   4. Nazwisko, pierwsze imię,  data urodzenia 

 

 

   5. Imię ojca, imię matki 

   

 

                                           6. Numer PESEL 
 

7. Identyfikator Regon 
 

8. Klasa PKD /zgodnie z  rozporządzeniem Rady Ministrów 
w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności/ 

 

 

 

 

C 1. ZWOLNIENIA Z PODATKU ROLNEGO 
 

Tytuł prawny zwolnienia 

 

Powierzchna w ha 

fiz. / przel. ¹ 

Kwota zwolnienia ² 

 

zł , gr 

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 % 

  

Art. 12 ust. 1 pkt 5 – grunty gospodarstw rolnych powstałe z zagospodarowania 

nieużytków 

 

 

................,.......... 

 

................,.............. 

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

 

Ulga 

□ 75 %         □  50 % 

  

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

 

................,.......... 

 

................,.............. 
W przypadku korzystania  z  ulgi, po upływie okres 

zwolnienia (zaznaczyć właściwy kwadrat) 

Ulga 

□ 75 %         □  50 % 

 

  

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

rolnej, 
  



(zwolnienie może dotyczyć nie więcej niż 20% powierzchni użytków rolnych 

gospodarstwa rolnego, lecz 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. 11 pkt 12 – grunty stanowiące działki przyzagrodowe członków 

rolniczych spółdzielni produkcyjnych 
 

................,.......... 

 

................,.............. 
Art.12  ust. 2 pkt 1 – uczelnie, zwolnienie nie dotyczy gruntów przekazanych w 

posiadanie innym podmiotom niż uczelnie 
 

................,.......... 

 

................,.............. 
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 lub użytkowania wieczystego gruntów 

 

................,.......... 

 

................,.............. 

Art.12 ust.2 pkt 3 – placówki naukowe Polskiej Akademii Nauk  

................,.......... 

 

................,.............. 
Art. 12 ust 2 pkt 4 – prowadzących 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 – jednostki badawczo – rozwojowe  

................,.......... 

 

................,.............. 
Art. 12 ust. 2 pkt 5a – przedsiębiorców o statusie centrum badawczo – 

rozwojowego uzyskanym na zasadach określonych w ustawie z dnia 29 lipca 2005 

r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej (Dz.U. Nr 179, 
poz.1484 oraz z 2006 r. Nr 107, poz. 723) w odniesieniu do przedmiotów 

opodatkowania zajętych na cele prowadzonych badań i prac rozwojowych 

 

 

................,.......... 

 

 

................,.............. 

 

ŁĄCZNA KWOTA ZWOLNIENIA 
 

................,.............. 

C 2. ULGI W PODATKU ROLNYM 

Art. 13  ust.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 

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. 13b ust.1- ulga  dla gruntów położonych na terenach podgórskich i górskich (zaznaczyć właściwy kwadrat) □ 60 %    □ 30 % 

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

................,.............. 

 
Objaśnienia: 

1) w ha przeliczeniowych wypełniają osoby składające deklaracje na podatek rolny z gospodarstw (należy podać z dokładnością do czterech 

miejsc po przecinku), 
2) dotyczy składających deklaracje. 

 

 
 

 

 
…………………………………………………………………………………. 

Podpis (pieczęć ) podatnika / osoby reprezentującej podatnika 

 


