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PODATEK ROLNY - OSOBY PRAWNE 

Wymagane dokumenty  Deklaracja na podatek rolny DR – 1 

 Załączniki do deklaracji: 

- ZDR-1 dane o przedmiotach opodatkowania podlegających 

opodatkowaniu 

- ZDR – 2 dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z 

opodatkowania 

 

Formularze do pobrania Wzór deklaracji wraz z załącznikami 

Sposób załatwienia sprawy Naliczenie podatku. 

Komórka odpowiedzialna Referat finansowy 

 stanowisko ds. obsługi kasowej i podatków od osób prawnych - Natalia 

Górniak, parter, pok. 11, tel. (81) 828 70 26 wew. 128 

Opłaty Brak opłat 

Czas załatwienia sprawy Deklaracje należy składać w terminie do dnia 15 stycznia, organowi podatkowemu 

właściwemu ze względu na miejsce położenia gruntów, na dany rok podatkowy, 

sporządzone na formularzu według ustalonego wzoru, a jeżeli obowiązek 

podatkowy powstał po tym dniu – w terminie 14 dni od dnia zaistnienia 

okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku 

Podatek należy uiścić na rachunek Urzędu Gminy Karczmiska o numerze: 

52 8734 0008 0040 0299 2000 0010 

Tryb odwoławczy Od decyzji określającej wysokość podatku służy stronie prawo wniesienia 

odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Lublinie, w terminie 

14 dni od daty doręczenia decyzji, za pośrednictwem Wójta Gminy Karczmiska 

Podstawa prawna 1. Rozporządzenie Ministra Finansów z 30 maja 2019 r. w sprawie wzorów 

informacji o gruntach i deklaracji na podatek rolny (Dz.U. 2019 r., poz.1105), 

2. Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz.U. rok 2020 poz. 

333). 

Dodatkowe informacje 1. Deklaracje składa się w sekretariacie Urzędu Gminy Karczmiska, bądź drogą 

elektroniczną. Przed złożeniem deklaracji można ją skonsultować i sprawdzić 

z pracownikiem ds. obsługi kasowej i podatków od osób prawnych p. Natalią 

Górniak, pok. 11 – kasa Urzędu. 

2. Podstawę opodatkowania podatkiem rolnym stanowi 

- dla gruntów gospodarstw rolnych – liczba hektarów przeliczeniowych, 

- dla pozostałych gruntów – liczba hektarów wynikająca z ewidencji gruntów 

i budynków. 

3. Obowiązek składania deklaracji dotyczy osób prawnych, jednostek 

organizacyjnych, w tym spółek nieposiadających osobowości prawnej, 

jednostek organizacyjnych Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, a także 

jednostek organizacyjnych Lasów Państwowych 

4. Podatnicy zobowiązani są do skorygowania deklaracji, w razie zaistnienia 

zmian o których mowa w ust. 4 art. 6a Ustawy z 15 listopada 1984 r. o podatku 

rolnym (Dz. U. rok 2020 poz. 333), w terminie 14 dni od dnia zaistnienia zmian 
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5. Podatek należy wpłacać w ratach proporcjonalnych do czasu trwania 

obowiązku podatkowego do dnia 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada 

6. Podstawą do obliczania wysokości podatku na dany rok jest średnia cena skupu 

żyta ustalona Komunikatem Głównego Prezesa Głównego Urzędu 

Statystycznego za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku. 

Kwota podatku ma wartość 2,5 q żyta. 

 

 


