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I.NlIDlerIdentyfikacji Podatkowej skladajacego deklaracje

Zalacznik

do l!F.hwa~_Rady Mi~skiejNr .1'..~'f??:PPz dnia .r!:..~M..~'W.

.................... ........................................

DN -1 DEKLARACJA NA PODA TEK OD NIERUCHOMOSCI
Na

12.'.~~.~ 1

Podstawa pra\\1la: Ustawa z dnia 12 stycznia l 99J r. o podatkach i opiatach lokalnych (Tekstjedn.Dz. U. z 2002r. Nr 9,
poz.84 ze zm.)

Skladajacy' Fonllularz przeznaczony dla osób prmYllych, jednostek organizacyjnych oraz spólek nie majacych
osobowosci pra\Yllej be<1'lCychwlascicieli'tllli niemchomosci lub obiektów budowlanych,
posiadaczami samoistnymi niemchornosci Jub obiektów budowlanych, uzytkownikami wieczystymi
gmntów, posia<11czami niemchomosci lub ich czesci albo obiekiów budowlanych lub ich czesci,
stanowiacych wlasnosc Skarbu Pm1stwa lub jednostki samorzadu terytorialnego oraz dla osób
fizycznych bedacych wspólwlascicielami lub wspólposia<11czami z osobami prawnymi, badz z
innymi jednostkami organizacyjnymi nieposiadajacymi osobowosci prawnej lub ze spóJkami
nieposiaclajacvmi osobowosci prmynej, z wyjatkiem osób tworzacych wspólnote mieszkaniowa.

Tenllin sklad,Ulia: Do l 5 stycznia kazdego roku podatkowego lub wtemlinie 14 dni od zaistnienia okolicznosci
majacych wplyw na powstanie badz wygasniecie obowiazku podatkowego.

Miejsce skladania: Bumlistrz Miasta JaworzY1la SI. wlasciwy ze wzgledu na miejsce polozenia przedmiotów
opodatkowania.

A. MIEJSCE SKLADANIA DEKLARACJI
3. Burmistrz Miasta ...............................................

Adres.............................................................................................................................................................

B. DANE SKLADAJACEGO DEKLARACJE (niepotrzebneskreslic). *-dotyczy skladajacego deklaracje niebedacego osoba fizyczna
. ** -dotyczy skladajacego deklaracje bedacego osoba fizyczna

B.l DANE IDENTYFIKACYJNE

4. Rodzaj .skladajacegodeklaracje (zaznaczyc wlasciwa kratke)

D 1. osoba fizyczna D 2. osoba prawna D 3. jednostka organizacyjna nie posiadajaca osobowosci

prawnej D 4. spólka nie majaca osobowosci prawnej
5. Rodzaj wlasnosci (zaznaczyc wlasciwa kratke)

D 1. wlasciciel D 2. wspólwlasciciel D 3 innyrodz,~posia<11nia
6. Nazwa pelna * !Nazwisko. pierwsze imie, data urodzenia **

i

7. Nazwa skrócona * /imie ojca. imie matki **

8. Identyfikator REGON * / Nmner PESEL **

B.2 ADRES SIEDZIBY * / ADRES ZAMIESZKANIA **
9. Kraj lO. Województwo 11. PO\viat

12. Gmina 13. Ulica 14. Numer domuJNumer lokalu



16. Kod pocztowy 17.Poczta
liS. Miejscowosc
I
l I I
C. OKOLICZNOSCI POWODUJACE KONIECZNOSC ZLOZENIA DEKLARACJI

! 18.0kolicznosci (zaznaczyc wlasciwa kratke)
! O 1.deklaracja roczna O 2. korekta deklaracji rocznej

I D. DATA POWSTANIA, WYGASNIECIA, .ZMIANY......................................................
I .
!E. DANE DOTYCZACE PRZEDMIOTOW OPODA TKOWANIA (z wyjatkiem
i zwolnionych)
! 19. Polozenie przedmiotu opodatkowaniaI
I

!
,""""""""""""""""""""""""""""""'".......

iWyszczególnienie

i

" ' E.I POWIERZCHNIA GRUNTOW
1. zwiazanych z prowadzeniem dzialalnosci
gospodarczej. bez wzgledu na sposób
zakwalifikowania w ewidencji gruntów i
budynków
2. pod jeziorami. zajetych na zbiomiki wodne
retencyjne lub elektrowni wodnych

3. pozostalych. w tym zajetych na prowadzenie
odplatnej statutowej dzialalnosci pozytku
publicznego przez organizacje pozytku
publicznego

20. Nr ksiegi wieczystej 21. Wielkosc udzialu

I

i Podstawa
I opodatkowanIa

Kwota podatku \Vzl.
podatku igr
obowiazujaca
w danym roku
w zl. gr

22. 23. 24.

m2 """"""""""'" """""""""""""""'"

25. 26. 27.

28: l1a
,.................................

29. 30.

m2 ... , """"""""""'"

E.2 POWIERZCHNIA UZYTKOWA BUDYNKÓW LUB ICHCZESCI-*
1.mieszkalnych- ogólem 31. I32. 33.

i

*Do powierzclmi uzytkowej budynku lubjego czesci nalezy zaliczyc powierzclmie mierzona po we\\'11etrznejdlugosci sciml
!na wszystkich kondygnacjach, z wyjatkiem powierzchni klatek schodo\\'ych oraz szybów dzwigowych. Za kondygnacje
i uwaza si rówl1lezoaraze odzienme, i\\1llce, suteren i oddasza uzytkowe.

1

2. zwiazanych z prowadzeniem dzialalnosci 37.
. gospodarczejorazod budynkówmieszkalnych
lub ich czesci zajetych na prowadzenie
dzialalnosci gospodarczej ogólem,

'--" w tym: .
- kondygnacji o wysokosci od 1,40 do

2,20 m (zaliczyc 50% powierzchni)

- kondygnacji o wysokosci powyzej 2,20
m

w tym:
kondygnacji o wysokosci od 1,40 do
2,20 m(zaliczyc 50% powierzchni)
kondygnacji o wysokosci powyzej 2.20
m

In2 , ..................................

34. 35. 36.

In2 ,... ,..................................

m2 , """""""""""""""'"

38. 39.

In2 I " I """""""""""""""'"

In2, r.................................

In2 I I """""""""""""""'"



1

3. zajete na prowadzenie dzialalnosci i40. I41.
gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym I

I materialemsiewnymogólem, 1 m2, , .................................i I
; I

iw tym: i
i - kondygnacji o wysokosci od 1.40 do ! m2, ,................................
i 2,20 m (zaliczyc 50% powierzchni)

I - ~ndygnaCji o wysokosci powyzej 2,20'

1

4. zajete na prowadzenie dzialalnosci
gospodarczej w zakresie udzielania swiadczen

I zdrowotnych ogólem.

" '

w tym:
- kondygnacji o wysokosci od 1,40do

2,20 m (zaliczyc 50% powierzclmi)
- kondygnacji o wysokosci powyzej 2,20

m
5. pozoslalych . w tym zajetych na prowadzenie
odplatnej statutowej dzialalnosci pozytku
publicznego przez organizacje Poz}1ku
publicznego,

w tym:
kondygnacji o wysokosci od L-tOdo
2,10 m (zaliczyc 50% powierzclmi)
kondygnacji o wysokosci powyzej 2,20
m

E.3 BUDOWLE
L budowle
(wartosc, o której mowa w przepisach o
podatkach dochodowych)

F. LACZNA KWOTA PODATKU
. Kwotapodatku- sumakwotz kol.E

I (nalezy zaokraglic do pelnych dziesiatek groszy)

-

-

'--'

42.

. m2,""""""""""""I"""""""""""""""'"143.
1

44. 45. i
i iI .
j m21 I

i! I

m21 I i

I !I
ln21 I """""""""""""""'"

46. -t7. 48.

n12 , ....................... ..................................

In2 , ....................... ..................................

m2, ,..................................

49. 50. 51.

I I""'"""""""""""""",

52.

..................................,

I G. INFORMACJA O PRZEDMIOTACH ZWOLNIONYCH(podac powierzclmie, badz wartosc budowli przedmiotów zwolnionych oraz przepis prawa - z jakiego tytulu wystepl~e

! zwolnienie) .
I

:

58. Data 59. Podpis przyjmujacego formularz

Ninit'jsza <lcklamcja stanowi podstawe <lo wystawienia tytulu wykonawczego - Uli. 311ustawy z <In. 17.06~661" o postepowaniu
egzeklll:yjnym w administmcji (Dz.U.l\'.. 110 z 2002r. poz.968 ze zm.).

H. OSWIADCZENIE I PODPIS SKLADAJACEGO /OSOBY REPREZENTUJACEJ
SKLADAJACEGO
Oswiadczam, ze podane przeze mnie dane sa zgodne z prawda.
53. lInie 54. Nazwisko

55. Data \\ypelnienia (dzien - miesiac - rok) 56. Podpis (pieczec) skladajacego / osoby reprezentujacej
skladajacego

I. ADNOTACJE ORGANU PODATKOWEGO i

57. Uwagi organu podatkowego
I


