
BR .0007.140.2015

2015-101243

UCHWAŁA NR 235/XV/2015
RADY MIASTA RYBNIKA

z dnia 19 listopada 2015 r.

w sprawie wzorów formularzy na podatek rolny

Na podstawie:

- art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 1515),

- art. 6a ust. 11 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (tekst jednolity - Dz. U. z 2013 r. poz. 1381 
ze zmianami),

na wniosek Prezydenta Miasta, po zaopiniowaniu przez Komisję Finansów,

Rada Miasta Rybnika
uchwala:

§ 1. Określić wzory formularzy i zobowiązać podatników do składania w terminach przewidzianych przez 
przepisy podatkowe:

1) osoby fizyczne – informacji o gruntach, sporządzonej na formularzu według wzoru stanowiącego 
załącznik    nr 1 do uchwały,

2) osoby prawne, jednostki organizacyjne, w tym spółki, nieposiadające osobowości prawnej, jednostki 
organizacyjne Agencji Nieruchomości Rolnych, a także jednostki organizacyjne Lasów Państwowych – 
deklaracji na podatek rolny na dany rok podatkowy, sporządzonej na formularzu według wzoru stanowiącego 
załącznik nr 2 do uchwały.

§ 2. Traci moc uchwała nr 245/XX/2007 Rady Miasta Rybnika z dnia 28 listopada 2007 r. w sprawie wzorów 
formularzy na podatek rolny.

§ 3. Dla zobowiązań podatkowych w zakresie podatku rolnego za lata 2011-2015 obowiązują formularze 
określone w uchwale nr 245/XX/2007 Rady Miasta Rybnika z dnia 28 listopada 2007 r. w sprawie wzorów 
formularzy na podatek rolny.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku po uprzednim ogłoszeniu w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Śląskiego.

 

Przewodniczący Rady Miasta

Adam Fudali
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         Prezydent Miasta Rybnika 
         ul. Bolesława Chrobrego 2 
Dane podatnika         44-200 Rybnik 
 
PESEL lub NIP   

Nr ewidencyjny   

 

 

Nazwisko i imi ę ..................................................................Telefon kontaktowy  ............... .................................... 

Adres zamieszkania: ulica ......................... ......................................... Kod, miej scowo ść ................................. 

 
I N F O R M AC J A  O  G R U N T AC H  

 
Zgłoszenie / zmiana* danych do opodatkowania dotycz y zdarzenia zaistniałego w dniu.................... .............. 
 

*- Informacja sporządzona w związku ze zmianą powinna zawierać wszystkie składniki podatku (nie tylko zmieniane). 
 
Oświadczam, że posiadam grunty rolne położone w Rybniku, zlokalizowane** w dzielnicy.......................................
przy ulicach .......................................................................................................... 
 

**- Jeżeli informacja obejmuje różne lokalizacje gruntów, należy do niej dołączyć, dla każdej pozycji, specyfikację  
z wyszczególnieniem jak w informacji (dzielnica, nr działki/nr księgi wieczystej, ulica, powierzchnia).  
 
 
Lp. Wyszczególnienie  Podstawa opodatkowania  

(powierzchnia gruntów) 

I. Grunty rolne wchodz ące w skład gospodarstw rolnych – o ł ącznej powierzchni 
przekraczaj ącej 1 ha lub 1 ha przeliczeniowego 

 

1. Ogółem użytki rolne, z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności 
gospodarczej innej niż działalność rolnicza  

m2 pow. gruntu 

2. w tym:  

3. a) grunty pod stawami zarybionymi:  

4. - łososiem, trocią, głowacicą, palią i pstrągiem m2 pow. gruntu 

5. - innymi gatunkami ryb m2 pow. gruntu 

6. b) grunty pod stawami niezarybionymi m2 pow. gruntu 

II. Grunty rolne nie wchodz ące w skład gospodarstw rolnych – o ł ącznej powierzchni 
nieprzekraczaj ącej 1 ha lub 1 ha przeliczeniowego 

m2 pow. gruntu 

1. Ogółem użytki rolne, z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności 
gospodarczej innej niż działalność rolnicza 

m2 pow. gruntu 

III. Grunty obj ęte zwolnieniem od podatku rolnego  

1. Użytki rolne klas V, VI i VIz m2 pow. gruntu 

2. Grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych  m2 pow. gruntu 

3. Grunty przeznaczone na utworzenie nowego gospodarstwa rolnego  
lub na powiększenie już istniejącego do powierzchni nieprzekraczającej 100 ha 

m2 pow. gruntu 

4. Inne grunty objęte zwolnieniem (podać rodzaj zwolnienia) 

.................................................................................................................... 
m2 pow. gruntu 

 
 

Data ............................................. Podpis podatnika ............................................................ 

           

 

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 235/XV/2015

Rady Miasta Rybnika

z dnia 19 listopada 2015 r.
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Składający:

Termin składania:

Rok

Nazwa pełna* / Nazwisko**

Nazwa skrócona* / Pierwsze imię, drugie imię**

C.1. DANE IDENTYFIKACYJNE PODATNIKA

B. OKOLICZNO ŚCI POWODUJĄCE OBOWIĄZEK ZŁO ŻENIA DEKLARACJI  (zaznaczyć właściwy kwadrat)

Prezydent Miasta Rybnika                                                                                                                                                                                                                                
ul. Bolesława Chrobrego 2, 44-200 Rybnik 

C. DANE PODATNIKA  (*-dotyczy podatnika niebędącego osobą fizyczną     **-dotyczy podatnika będącego osobą fizyczną)

� deklaracja roczna od dnia ……………………. � korekta deklaracji rocznej od dnia …………………...  

Rodzaj własności, posiadania (zaznaczyć właściwy kwadrat)

� 1. właściciel    � 2. współwłaściciel   � 3. użytkownik wieczysty   � 4. współużytkownik wieczysty   

� 5. posiadacz samoistny   � 6. współposiadacz samoistny   � 7. posiadacz zależny (np. dzierżawca)

Numer Identyfikacji Podatkowej podatnika (NIP)

� 8. współposiadacz zależny (np. dzierżawca)

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

Identyfikator REGON Numer PESEL**

Klasa PKD

Rodzaj podatnika (zaznaczyć właściwy kwadrat):

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

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

A. MIEJSCE SKŁADANIA DEKLARACJI (nazwa i adres siedziby organu podatkowego)

DEKLARACJA NA PODATEK ROLNY

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2013 r. poz 1381 ze zmianami).

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 235/XV/2015

Rady Miasta Rybnika

z dnia 19 listopada 2015 r.
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D. DANE DOTYCZĄCE PRZEDMIOTÓW OPODATKOWANIA (włącznie ze zwolnionymi)                                                                                                                                 

Jeżeli deklaracja obejmuje różne lokalizacje, należy do niej dołączyć dla każdej pozycji specyfikację z wyszczególnieniem jak w deklaracji (dzielnica, nr działki/nr księgi wieczystej, ulica, 
powierzchnia).

Powiat

Gmina Ulica Nr domu Nr lokalu

Miejscowość Kod pocztowy Poczta

Kraj Województwo

IVa

Powierzchnia gruntu w hektarach fizycz. 
(wykazać z dokładnością do 1 m kw.)      

Ogółem

C.2. ADRES SIEDZIBY* / ADRES ZAMIESZKANIA**

V

Miejsce położenia nieruchomości (adres, dzielnica)

Numer działki (działek) Numer księgi wieczystej

Wymiar podatku 
rolnego w zł, gr

Liczba 
hektarów 
przelicze-      
niowych

Stawka za 1ha 
(przelicz. lub 

fizycz.)                         
w zł, gr)

Grunty orne

Nie podlegające 
przeliczeniu na ha 

przeliczeniowe

Podlegające 
przeliczeniu       
na hektary 
przelicz.

IIIa

IIIb

V

VI

VIz

Sady

II

IVb

I

Klasy  użytków wynikające                                                                                                                    
z ewidencji gruntów                                                                                                                                   

i budynków

I

II

IIIa

IIIb

VI

VIz

Użytki zielone (łąki                                                     
i pastwiska trwałe)

I

II

III

IVa

IVb
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E. INFORMACJA O PRZEDMIOTACH ZWOLNIONYCH [podać rodzaj, klasę i powierzchnię gruntów zwolnionych                                    

(z wyjątkiem gruntów ornych klasy V, VI i VIz i gruntów zadrzewionych i zakrzewionych na użytkach rolnych)  oraz przepis prawa z którego tytułu występuje zwolnienie]

Razem

2. górskie
3. inne (podać jakie)

F. ULGI W PODATKU ROLNYM (należy podać kwotę zwolnienia)                                                                                                                zł, gr
1. inwestycyjne

Grunty rolne zabudowane

VIz

Grunty pod stawami

VI

VIz

IIIa

IIIb

IV

IVa

III

IVb

V

I

II

IV

V

VI

III

IIIa

IIIb

IV

zarybionymi łososiem, trocią, 
głowacicą, palią i pstrągiem

Grunty zadrzewione                                                                                                                                   
i zakrzewione                                                                                

na użytkach rolnych

I

II

Razem                                                                                                                                                
(bez zwolnień)

zarybionymi innymi gatunkami 
ryb

 niezarybionymi

Grunty pod rowami

IVa

V

VI

VIz

G. ŁĄCZNA KWOTA PODATKU
Kwota podatku (różnica kwot z D i F - należy zaokrąglić do pełnych złotych)

IVb
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Deklaracja niniejsza może stanowić podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego zgodnie z przepisami ustawy                                                 
z 17.06.1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 1619 ze 
zmianami).

H. PODPIS PODATNIKA/OSOBY LUB OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODATNIKA
Imię i nazwisko, data wypełnienia deklaracji Podpis i pieczęć podatnika / osoby lub osób reprezentujących podatnika

Uwagi organu podatkowego data i podpis przyjmującego formularz
I. ADNOTACJE ORGANU PODATKOWEGO
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