
POLA  JASNE WYPEŁNIA PODATNIK, WYPEŁNIAĆ NA MASZYNIE, KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE DRUKOWANYMI, DUŻYMI LITERAMI, CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM. POLA 
CIEMNE WYPEŁNIA URZĄD GMINY W LUBINIE

DR - 1/B (3) [1/2]

DR - 1/B

DANE O ZWOLNIENIACH PODATKOWYCH W PODATKU ROLNYM

A. DANE PODATNIKA ** dotyczy podatnika niebędącego osobą fizyczną

*** dotyczy podatnika będącego osobą fizyczną

A.1. DANE IDENTYFIKACYJNE
2. Rodzaj podatnika (zaznaczyć właściwy kwadrat)

1. Osoba prawna 2. Jednostka organizacyjna, w tym spółka, 3. Osoba fizyczna

nieposiadająca osobowości prawnej

3. Nazwa pełna **/Nazwisko ***

4. Nazwa skrócona **/Imię ***

5. Identyfikator REGON 6. Nr PKD

7. Data urodzenia (DD - MM - RRRR) *** 8. Imię ojca *** 9. Imię matki ***

Tytuł prawny do zwolnienia
10.

ha
11.

ha
12.

ha
13.

ha
14.

ha
15.

ha
16.

ha
17.

ha
18.

ha
19.

ha

1. Identyfikator podatkowy NIP/numer PESEL (niepotrzebne skreślić)1)

B. DANE DOTYCZĄCE ZWOLNIEŃ PODATKOWYCH WYNIKAJĄCYCH Z USTAWY LUB UCHWAŁY RADY 
GMINY LUBIN

Powierzchnia użytków rolnych2)

Art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku rolnym: użytki rolne klasy V, VI i VI z oraz grunty 
zadrzewione i zakrzewione ustanowione na użytkach rolnych

Art. 12 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku rolnym: grunty położone w pasie drogi granicznej

Art. 12 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku rolnym: użytki ekologiczne

Art. 12 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku rolnym: grunty zajęte przez zbiorniki wody służące do 
zaopatrzenia ludności w wodę

Art. 12 ust. 1 pkt 10 ustawy o podatku rolnym: grunty pod wałami przeciwpowodziowymi i 
grunty położone w międzywałach

Art. 12 ust. 1 pkt 11 ustawy o podatku rolnym: grunty wpisane do rejestru zabytków, pod 
warunkiem ich zagospodarowania i utrzymania zgodnie z przepisami o ochronie zabytków i opiece 
nad zabytkami

Art. 12 ust. 1 pkt 12 ustawy o podatku rolnym: grunty stanowiące działki przyzagrodowe 
członków rolniczych spółdzielni produkcyjnych, którzy: a) osiągnęli wiek emerytalny, b) są 
inwalidami zaliczonymi do I albo II grupy, c) są niepełnosprawnymi o znacznym lub umiarkowanym 
stopniu niepełnosprawności, d) są osobami całkowicie niezdolnymi do pracy w gospodarstwie rolnym 
albo niezdolnymi do samodzielnej egzystencji

Art. 12 ust. 1 pkt 13 ustawy o podatku rolnym: 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 2013r. o rodzinnych ogrodach 
działkowych 

Art. 12 ust. 2 pkt 1 ustawy o podatku rolnym: uczelnie; zwolnienie nie dotyczy gruntów 
przekazanych w posiadanie podmiotom innym niż uczelnie

Art. 12 ust. 2 pkt 2 ustawy o podatku rolnym: publiczne i niepubliczne jednostki organizacyjne 
objęte systemem oświaty oraz prowadzące je organy, w zakresie gruntów zajętych na działalność 
oświatową
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20.

ha
21.

ha
22.

ha
23.

ha

Inne zwolnienia na podstawie ustaw (z podaniem szczegółowej podstawy prawnej):
24.

ha
25.

ha
26.

ha

Inne na podstawie uchwał Rady Gminy Lubin:

Nr z dnia 27.

podstawa zwolnienia:
ha

Nr z dnia 28.

podstawa zwolnienia: ha

Nr z dnia 29.

podstawa zwolnienia:
ha

Objaśnienia
1)

2)

Art. 12 ust. 2 pkt 3 ustawy o podatku rolnym: instytuty naukowe i pomocnicze jednostki 
naukowe Polskiej Akademii Nauk, w odniesieniu do gruntów, które są niezbędne do realizacji zadań, 
o których mowa w art. 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010r. o Polskiej Akademii Nauk

Art. 12 ust. 2 pkt 4 ustawy  o podatku rolnym:  prowadzących zakłady pracy chronionej 
spełniające warunek, o którym mowa w art. 28 ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o 
rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, 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 spełniające warunek, o którym mowa w art. 28 ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy z dnia 27 
sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych lub 
zakłady aktywności zawodowej

Art. 12 ust. 2 pkt 5 ustawy  o podatku rolnym: instytuty badawcze

Art. 12 ust. 2 pkt 5a ustawy  o podatku rolnym: przedsiębiorców o statusie centrum 
badawczo-rozwojowego uzyskanym na zasadach określonych w przepisach o niektórych formach 
wspierania działalności innowacyjnej, w odniesieniu do przedmiotów opodatkowania zajętych na cele 
prowadzonych badań i prac rozwojowych

Numer PESEL wpisują podatnicy będący osobami fizycznymi objętymi rejestrem PESEL, nieprowadzący działalności gospodarczej lub 
niebędący zarejestrowanymi podatnikami podatku od towarów i usług. Identyfikator podatkowy NIP wpisują pozostali podatnicy.

Powierzchnię użytków podaje się w ha z dokładnością  do 1m2.
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