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1. Numer Identyfikacji Podatkowej ( NIP lub PESEL )     
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2. Nr dokumentu  

  ZR-1/B          

 

 

DANE O ZWOLNIENIACH I ULGACH PODATKOWYCH 
W PODATKU ROLNYM  

 
    A. PRZEZNACZENIE FORMULARZA 

 3. Niniejszy formularz stanowi zał ącznik do  (zaznaczyć właściwy kwadrat):    

�1. deklaracji DR-1    � 2. informacji IR-1 
B. DANE PODATNIKA  

* - dotyczy podatnika niebędącego osobą fizyczną     ** - dotyczy podatnika będącego osobą fizyczną 

C.1. DANE IDENTYFIKACYJNE  
 4. Rodzaj podatnika (zaznaczyć właściwy kwadrat): 

 �1. osoba fizyczna  � 2. osoba prawna  � 3. jednostka organizacyjna, w tym spółka, nieposiadająca osobowości prawnej 
 5. Nazwa pełna * / Nazwisko ** 

 

 6. Nazwa skrócona * / Pierwsze imi ę, drugie imi ę ** 

 7. Identyfikator REGON     
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8. Numer PESEL **     
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D. DANE DOTYCZĄCE ZWOLNIEŃ I ULG PODATKOWYCH WYNIKAJ ĄCYCH Z USTAWY LUB 

UCHWAŁY RADY GMINY  
 

  
Tytuł prawny zwolnienia Powierzchnia w ha 

fizycznych  1) 

 Art.12 ust.1 pkt 1 - u Ŝytki rolne klasy V, VI i VIz  9. 
 

, 
 Art.12 ust.1 pkt 1 - grunty zadrzewione i zakrzewio ne ustanowione na u Ŝytkach rolnych  10. 

 
, 

 Art.12 ust.1 pkt 2 - grunty poło Ŝone w pasie drogi granicznej  11. 
 

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

wskutek robót drenarskich  
12. 

 
, 

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

13. 
 

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

kwadrat) 
14. Ulga    

� 75%   � 50% 
 

 

 Art.12 ust.1 pkt 5 - grunty gospodarstw rolnych pow stałe z zagospodarowania nieu Ŝytków  15. 
 

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

kwadrat) 
16. Ulga    

� 75%   � 50% 
 

 

 Art.12 ust.1 pkt 6 - grunty gospodarstw rolnych otr zymane w drodze wymiany lub scalenia  17. 
 

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

kwadrat) 
18. Ulga    

� 75%   � 50% 
 

 

 Art.12 ust.1 pkt 7 - grunty gospodarstw rolnych, na  których zaprzestano produkcji rolnej  19. 
 

, 
 Art.12 ust.1 pkt 8 - u Ŝytki ekologiczne  20. 

 
, 

 Art.12 ust.1 pkt 9 - grunty zaj ęte przez zbiorniki wody słu Ŝące do zaopatrzenia ludno ści w wod ę 21. 
 

, 
 Art.12 ust.1 pkt 10 - grunty pod wałami przeciwpowo dziowymi i grunty poło Ŝone w mi ędzywalach  22. 

 
, 
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 Art.12 ust.1 pkt 11 - grunty wpisane do rejestru za bytków  23. 
 

, 
 Art.12 ust.1 pkt 12 - grunty stanowi ące działki przyzagrodowe członków rolniczych spółdz ielni produkcyjnych  24. 

 
, 

 Art.12 ust.2 pkt 1 - uczelnie  25. 
 

, 
 Art.12 ust.2 pkt 2 - szkoły, placówki, zakłady kszt ałcenia i placówki doskonalenia nauczycieli - publi czne i niepubliczne 

oraz organy prowadz ące te szkoły, placówki i zakłady z tytułu zarz ądu, u Ŝytkowania lub u Ŝytkowania wieczystego 
gruntów  

26. 
 

, 
 Art.12 ust.2 pkt 3 - placówki naukowe Polskiej Akad emii Nauk  27. 

 
, 

 Art.12 ust.2 pkt 4 - prowadz ący zakłady pracy chronionej lub zakłady aktywno ści zawodowej w zakresie gruntów 
zgłoszonych wojewodzie, je Ŝeli zgłoszenie zostało potwierdzone decyzj ą w sprawie przyznania statusu zakładu pracy 
chronionej lub zakładu aktywno ści zawodowej albo za świadczeniem - zaj ętych na prowadzenie tego zakładu, 
z wyjątkiem gruntów znajduj ących si ę w posiadaniu zale Ŝnym podmiotów nieb ędących prowadz ącymi zakłady pracy 
chronionej lub zakłady aktywno ści zawodowej  

28. 
 
 
 
 

, 
 Art.12 ust.2 pkt 5 - jednostki badawczo-rozwojowe  29. 

 
, 

 Art.12 ust.2 pkt 5a - przedsi ębiorcy o statusie centrum badawczo-rozwojowego uzys kanym na zasadach okre ślonych 
w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o niektórych form ach wspierania działalno ści innowacyjnej (Dz.U. Nr 179, poz. 1484 
oraz z 2006 r. Nr 107, poz. 723), w zakresie przedm iotów opodatkowania zaj ętych na cele prowadzonych bada ń i prac 
rozwojowych  

30. 
 
 
 
  

, 
 Art.12 ust.2 pkt 6 - Polski Zwi ązek Działkowców z tytułu u Ŝytkowania i u Ŝytkowania wieczystego gruntu rodzinnych 

ogrodów działkowych  
31. 
 

, 
 

E. DANE DOTYCZĄCE ULG PODATKOWYCH WYNIKAJ ĄCYCH Z USTAWY LUB UCHWAŁY 
RADY GMINY 

 
  

Tytuł prawny ulgi 
 

 Art.13 ust.1 - ulga inwestycyjna  32.    

� tak     � nie 
 Art.13b ust.1 - ulga dla gruntów poło Ŝonych na terenach podgórskich i górskich  (zaznaczyć właściwy kwadrat) 33. Ulga    

� 60%    � 30% 
  Art.13c ust.1 - ulga z tytułu wyst ąpienia kl ęski Ŝywiołowej  34.    

� tak     � nie 
 
1) NaleŜy podać z dokładnością do czterech miejsc po przecinku. 
 


