
 
 

Załącznik Nr 3a do uchwały Rady Gminy 
Nr IX/53/11 z dnia 30 listopada 2011 r. 

 
POLA JASNE WYPEŁNIA PODATNIK WYPEŁNIAĆ NA MASZYNIE, KOMPUTEROWO LUB RECZNIE, DUZYMI DRUKOWANYMI LITERAMI, CZRNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM 

1. Numer Identyfikacji Podatkowej podatnika 

 

2. Nr dokumentu 

ZR-1/A          
DANE O NIERUCHOMOŚCIACH ROLNYCH 

 Załącznik ZR-1/A przeznaczony jest dla jednej nieruchomości. W przypadku, gdy podatnik posiada na 
terenie gminy więcej niż jedną nieruchomość należy wypełnić odrębne załączniki. 

3. Nr załącznika  

 
 
A. PRZEZNACZENIE FORMULARZA 
 4. 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 

 5. Rodzaj podatnika (zaznaczyć właściwy kwadrat): 

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

 6. Nazwa pełna * / Nazwisko ** 
 

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

 8. Identyfikator REGON 

 

9. Numer PESEL ** 

 

 
C. DANE O NIERUCHOMOŚCIACH ROLNYCH  PODLEGAJĄCYCH OPODATKOWANIU LUB 

ZWOLNIENIU 
 

 
C.1. POŁOŻENIE NIERUCHOMOŚCI 
 10. Poło żenie nieruchomo ści (adres) 

C.2. TYTUŁ PRAWNY (zaznaczyć właściwy kwadrat): 
 

 11. Rodzaj własno ści  

�1. własność               � 2. współwłasność 

12. Rodzaj posiadania samoistnego 

�1. posiadanie � 2. współposiadanie 
 13. Rodzaj u żytkowania   

�1. użytkowanie wieczyste � 2. współużytkowanie wieczyste 

14. Rodzaj posiadania zale żnego 

�1. posiadanie � 2. współposiadanie 

C.3. IDENTYFIKATORY GEODEZYJNE DZIAŁEK - zgodnie z § 16 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i 
Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U.  z 2001 r., Nr 38 poz. 45)  (kod Gminy- 160904_2 , następnie 
wpisujemy wybrany kod  obr ębu : ( 0016 – Chmielowice, 0041 -  Domecko, 0042 -  Dziekaństwo, 0024 – Komprachcice, 0102 –  Ochodze, 0115 - 
Osiny, 0099 – Polska Nowa Wieś, 0009 – Wawelno,  0148 – Żerkowice ) następnie AR_ arkusz mapy   i numer działki :  np. Identyfikator działki nr 
200 z km 8 położonej w Chmielowicach to  160904_2.0016.AR_8.200   
 15. Działki  

C.4. KSIĘGA WIECZYSTA 
 16. Numer ksi ęgi wieczystej (zbioru dokumentów) 

 

17. Nazwa sądu 

 

 

 



-2- 
Objaśnienia 

 
 
- Datą nabycia jest moment powstania obowiązku podatkowego. Za datę nabycia  uważa się m.in.: datę podpisania 
aktu notarialnego, datę zawarcia umowy dzierżawy lub umowy najmu, datę otwarcia spadku (zgonu spadkodawcy), 
datę postanowienia/decyzji o przysądzeniu prawa do nieruchomości. 
- Data zmiany to moment zmiany obowiązku podatkowego. Za datę zmiany  uważa się m.in.: datę zbycia części 
nieruchomości, datę rozpoczęcia lub zaprzestania prowadzenia działalności gospodarczej, datę zmiany klasyfikacji 
gruntu, datę rozpoczęcia użytkowania lub odbioru technicznego nowo powstałego budynku, datę rozbudowy lub 
rozbiórki istniejącego budynku, datę zmiany funkcji użytkowych budynków.  
- Osobą reprezentującą podatnika jest osoba posiadająca pisemne pełnomocnictwo do podpisywania deklaracji  –  w 
rozumieniu i w zakresie wskazanym w art. 80a § 2 ustawy Ordynacja podatkowa. 
- Podatnik powinien złożyć deklarację lub informację wraz z wymaganym kompletem załączników, w tym co najmniej 
jeden lub więcej załączników „Dane o nieruchomościach”, w zależności od liczby posiadanych na terenie gminy 
nieruchomości. 
-   Załącznika „Dane o zwolnieniach podatkowych”  podatnik nie wypełnia, jeśli nie korzysta ze zwolnień lub ulg 
podatkowych.  
- W przypadku spółki cywilnej odpowiednie formularze wypełnia każdy ze wspólników spółki (spółka cywilna nie jest 
właścicielem nieruchomości). 
 
-Jeśli podatnik ma dwie nieruchomości, przy czym jest właścicielem jednej nieruchomości, a drugą nieruchomość ma 
we współwłasności, powinien wypełnić dwa formularze deklaracji (informacji): odrębnie dla nieruchomości będącej 
przedmiotem własności oraz odrębnie dla nieruchomości pozostającej we współwłasności.  
 
- Za odrębną nieruchomość należy rozumieć nie tylko nieruchomość posiadającą odrębną księgę wieczystą, ale także 
nieruchomość posiadającą odrębny adres (miejsce położenia).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


