
 

 

 

 
 

   Załącznik Nr 3 

do Uchwały Nr XXXIX/422/18 Rady Miejskiej w Sochaczewie  
                       z dnia 14 listopada 2018 r. 

Pieczęć nagłówkowa Podatnika  

DEKLARACJA NA PODATEK ROLNY 
 Rok    

Podstawa prawna Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1892 z późn. zm.) 

Składający Formularz przeznaczony dla osób prawnych, jednostek organizacyjnych i spółek nieposiadających osobowości prawnej będącymi właścicielami 

gruntów, posiadaczami samoistnymi gruntów, użytkownikami wieczystymi gruntów, posiadaczami gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa 

lub jednostki samorządu terytorialnego, jeżeli posiadanie wynika z umowy zawartej z właścicielem, z Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa lub z 
innego tytułu prawnego albo jest bez tytułu prawnego, z wyjątkiem gruntów wchodzących w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa lub 

będących w zarządzie Lasów Państwowych oraz dla osób fizycznych będących współwłaścicielami lub współposiadaczami z osobami prawnymi lub 

jednostkami organizacyjnymi, w tym spółkami nieposiadającymi osobowości prawnej. 

Termin składania  Do 15 stycznia każdego roku podatkowego lub w terminie 14 dni od zaistnienia okoliczności mających wpływ na powstanie lub wygaśnięcie 

obowiązku podatkowego lub wysokość opodatkowania. 

Miejsce składania  Organ podatkowy właściwy ze względu na miejsce położenia gruntów. 

A. MIEJSCE SKŁADANIA DEKLARACJI 

Organ podatkowy Burmistrz Miasta Sochaczew  

Komórka merytoryczna Referat Podatkowy Urzędu Miejskiego w Sochaczewie, tel. (46) 862-22-35 wew. 376, e-mail:podatki@sochaczew.pl 

B. CEL SKŁADANIA DEKLARACJI (należy zaznaczyć właściwą pozycję) 

   złożenie deklaracji do 15 stycznia roku podatkowego  

  powstanie obowiązku podatkowego w trakcie roku podatkowego od miesiąca : 

 korekta deklaracji  od miesiąca: 

  wygaśnięcie obowiązku podatkowego od miesiąca: 

C. DANE PODATNIKA  

C.1. Forma prawna Podatnika (należy zaznaczyć właściwą pozycję)  

   osoba fizyczna   osoba prawna 

  spółka nie mająca osobowości prawnej   jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej 

C.2. Dane identyfikacyjne 

Nazwa pełna
1
 / Nazwisko, pierwsze imię, data urodzenia

2
 

Nazwa skrócona
1
/ imię ojca, imię matki

2 

PESEL
2
 REGON

1
   

NIP
1
 

  

C.3. Adres siedziby1 /Miejsce zamieszkania2 

 Kraj Województwo Powiat 

  

 Miejscowość Ulica, nr domu, nr lokalu Kod pocztowy, poczta 

C.4. Adres korespondencyjny 

Kraj Województwo Powiat 

  
Miejscowość Ulica, nr domu, nr lokalu Kod pocztowy, poczta 

C.3. Organ rejestrowy4 

Nazwa organu rejestrowego: 

Dane osoby reprezentującej firmę: 

Nazwa, numer rejestru i data rejestracji: Klasa PKD lub EKD: 

C.4. Adres siedziby1 /Miejsce zamieszkania2 

Kraj Województwo Powiat 

  

Miejscowość Ulica, nr domu, nr lokalu Kod pocztowy, poczta 

C.5. Adres korespondencyjny 

Kraj Województwo Powiat 

  

Miejscowość Ulica, nr domu, nr lokalu Kod pocztowy, poczta 



C.5. Nazwa banku i numer rachunku bankowego 4 

C.6. Pełnomocnik (imię i nazwisko, adres, nr telefonu4, e-mail4) 

 

C.7. Osoba odpowiedzialna za poprawne wypełnienie deklaracji (imię i nazwisko, adres, nr telefonu4, e-mail4)  

 

D. UŻYTKI ROLNE  

Wykaz wszystkich gruntów będących w posiadaniu lub użytkowaniu Podatnika na terenie Gminy Miasto Sochaczew sklasyfikowanych  

w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne podlegających opodatkowaniu podatkiem rolnym. 

(w przypadku zbyt małej ilości rubryk proszę sporządzić osobny wykaz działek i załączyć do składanej deklaracji) 

Nr ewidencyjny 

działki 

Adres położenia działki (ulica  

i nr porządkowy lub obręb 

geodezyjny) 

Powierzchnia działki 

ewidencyjnej  

(wynikająca z ewidencji 

gruntów i budynków) 

Sposób władania działką 

(właściciel, użytkownik 

wieczysty, posiadacz, 

posiadacz samoistny) 

Nr księgi wieczystej lub zbioru akt 

          

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

E. PODATEK ROLNY 

Rodzaje użytków rolnych  

i klasy gruntu 

Powierzchnia gruntu w hektarach fizycznych 

Przelicznik 
Liczba hektarów 

przeliczeniowych 

Stawka z 1 ha 

(przeliczeniowego 

lub fizycznego) 

Wymiar podatku 

rolnego 

Grunty o łącznej 

powierzchni 

przekraczającej  

1 ha  

lub 1 ha 

przeliczeniowy 

Grunty o łącznej 

powierzchni nie 

przekraczającej 1 ha  

lub 1 ha 

przeliczeniowy 

Grunty orne 

I   1,80   .................zł............gr 

II   1,65   .................zł............gr 

IIIa   1,50   .................zł............gr 

IIIb   1,25   .................zł............gr 

IVa   1,00   .................zł............gr 

IVb   0,75   .................zł............gr 



Sady 

I   1,80   .................zł............gr 

II   1,65   .................zł............gr 

III/IIIa   1,50   .................zł............gr 

IIIb   1,25   .................zł............gr 

IV/IVa   1,00   .................zł............gr 

IVb   0,75   .................zł............gr 

Łąki i pastwiska 

I   1,60   .................zł............gr 

II   1,35   .................zł............gr 

III   1,15   .................zł............gr 

IV   0,70   .................zł............gr 

Grunty rolne zabudowane   1,00   
.................zł............gr 

Rowy   0,20   .................zł............gr 

Grunty pod stawami 

niezarybionymi 
  0,20   

.................zł............gr 

Grunty pod stawami 

zarybionymi łososiem, 

trocią, głowacicą, palią i 

pstrągiem 

  1,00   

.................zł............gr 

Grunty pod stawami 

zarybionymi innymi 

gatunkami ryb niż powyżej 

  0,20   
.................zł............gr 

ŁĄCZNA KWOTA PODATKU (w zaokrągleniu do pełnych zł)3 

 

................................zł. 

F. INFORMACJA O ZWOLNIENIACH OD PODATKU ROLNEGO 

Rodzaje użytków rolnych  

i klasy gruntu 
Klasa 

Powierzchnia gruntów  

w ha fizycznych 
Przeliczniki 

Powierzchnia gruntów 

w ha przeliczeniowych 

Stawka podatku 

obliczona na 

podstawie art. 6 ust. 

1 pkt. 1 ustawy  

o podatku rolnym 

Kwoty zwolnienia 

Grunty orne 
V  0,30   

 

.................zł............gr 
VI  0,15   

 

.................zł............gr 

Sady 
V  0,20   

 

.................zł............gr 
VI  0,15   

 

.................zł............gr 

Łąki i pastwiska 
V  0,30   

 

.................zł............gr 
VI  0,15   

 

.................zł............gr 
Grunty rolne zabudowane V, VI  1   

.................zł............gr 

Rowy V, VI  0,20   
.................zł............gr 

Grunty pod stawami niezarybionymi V, VI  0,20   
.................zł............gr 

Grunty pod stawami zarybionymi 

łososiem, trocią, głowacicą, palią  

i pstrągiem 

V, VI  1   

.................zł............gr 

Grunty pod stawami zarybionymi innymi 

gatunkami ryb niż powyżej 
V, VI  0,20   

.................zł............gr 

Grunty zadrzewione i zakrzewione  

na użytkach rolnych 
V, VI  0,20   

.................zł............gr 

Grunty położone na terenie rodzinnego ogrodu działkowego, z wyjątkiem 

będących w posiadaniu podmiotów innych niż działkowcy lub stowarzyszenia 

ogrodowe w rozumieniu ustawy z dnia 13 grudnia 2013 r. o rodzinnych ogrodach 

działkowych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2176).  

  

.................zł............gr 
Inne zwolnienia (proszę wskazać przepis prawa, z którego wynika zwolnienie) 

 

………….…………………………………….………………………………………… 

 

……………………………….…………………………………………………………   .................zł............gr 

ŁĄCZNA KWOTA ZWOLNIENIA(w zaokrągleniu do pełnych zł)3 

  ……………...…zł 

file:///C:/dok/tresc,DZU.2014.004.0000040,USTAWA-z-dnia-13-grudnia-2013-r-o-rodzinnych-ogrodach-dzialkowych.html
file:///C:/dok/tresc,DZU.2014.004.0000040,USTAWA-z-dnia-13-grudnia-2013-r-o-rodzinnych-ogrodach-dzialkowych.html


G.  INFORMACJA O ULGACH W PODATKU ROLNYM (należy wskazać przysługującą ulgę) Kwota ulgi 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

………………...zł 

H. OŚWIADCZENIE I PODPIS PODATNIKA / OSOBY REPREZENTUJĄCEJ PODATNIKA 
W przypadku podpisywania deklaracji przez pełnomocnika należy załączyć dokument pełnomocnictwa oraz dowód zapłaty opłaty skarbowej za jego złożenie. 

Oświadczam, że podane przeze mnie dane są zgodne z prawdą. 

Imię Nazwisko 

Data wypełnienia (dzień - miesiąc  - rok)  Podpis (pieczęć) składającego / osoby reprezentującej składającego 

 Na podstawie art. 3a ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji  

(t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1314 z późn. zm.) niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego. 

I. ADNOTACJE ORGANU PODATKOWEGO   

  

  

  

 

 

 

  

data i podpis przyjmującego deklarację 

J. KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH 

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, że: 

1. Administratorem przetwarzanych danych osobowych jest Gmina Miasto Sochaczew (ul. 1 Maja 16, 96-500 Sochaczew) reprezentowana przez Burmistrza Miasta 

Sochaczew (e-mail: sekretariat@sochaczew.pl, tel. +48 (46) 8622235, fax +48 (46) 8622602; 

2. Kontakt w inspektorem ochrony danych; e-mail: iod@sochaczew.pl, telefon (46) 862-22-35 wew. 309 
3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu związanym z wykonaniem obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.  

- Ordynacja podatkowa; 

4. Odbiorcami danych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa; 
5. Dane osobowe przetwarzane będą przez okres 10 lat licząc od 1 stycznia następnego roku po ostatecznym załatwieniu sprawy. W przypadku udzielenia zgody na 

przetwarzanie danych osobowych będą one przetwarzane do momentu cofnięcia zgody; 

6. Każdy ma prawo żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania, kiedy kwestionuje 
prawidłowość danych; 

7. Każdy ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych;  

8. Podanie danych osobowych jest obowiązkowe na mocy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa.  
 

K. INFORMACJE DLA PODATNIKÓW 

1 
Dotyczy podmiotów niebędących osobami fizycznymi 

2 Dotyczy osób fizycznych 
3 

Zgodnie z art. 63 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2018 r. poz. 800 z późn. zm.) podstawy opodatkowania (np. wartość budowli) oraz 

kwoty podatków zaokrągla się do pełnych złotych w ten sposób, że końcówki kwot wynoszące mniej niż 50 gr pomija się, a końcówki kwot wynoszące 50 i więcej groszy 
podwyższa się do pełnych złotych.  

Zaokrąglanie dotyczy wyłącznie podstaw opodatkowania wyrażonych w złotówkach, nie dotyczy zaś powierzchni gruntów. 
4 Pole nieobowiązkowe 

 

mailto:sekretariat@sochaczew.pl
mailto:iod@sochaczew.pl

