
1.ldentyfikatorPodatkowy'NIP! Załącznik do Uchwaly Nr X.63.20ł5
Rady Gminy w Imielnie z dnia 30 listopada 2015 roku

DN-I DEKLARACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI

12 Rok

na ..... ................... ..............
Podstawa pmwna: Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opiatach lokalnych (Jedn. tekst Dz. U. z 2014 r poz.849 z późno znl.).
Składający: Formularz przeznaczony dla osób prawnych, jednostek organizac)jnych w tym spólek nieposiadających osobowości prawnej będ,}cych

właścicielami nieruchomości lub obiektów budowlanych, posiadaczami samoistnymi nieruchomości lub obiektów budowlanych,
ulytko\\nikami \•...ieczystymi gruntów, posiadaczami nieruchomości lub ich części albo obiektów budowlanych lub ich części,
stanowiących wlasność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terylorialnego oraz dla osób fizycznych będących wspólwłaścicielmni
lub współposiadaczami z osobami pra\\nymi, bądź z innymi jednostkami organizacyjnymi nieposiadającymi osobowości prawnej lub z
spólkami nieposiadającymi osobowości prawnej, z wyjątkiem osób tworzących Owspólnotę mieszkaniową.

Tennin skladania: Do 31 stycznia katdego roku podatkowego; w tenninie 14 dni od zaistnienia okoliczności mających wpływ na powstanie, bądź
wygaśnięcie obowiązku podatkowego lub zaistnienia zdarzeń mających wpływ na wysokość podatku.

Mieisce składania: Wóit Gmin •... Imielno właściwy ze wZl!lcdu na mieisce Dołolenia nrzedmiotów opodatkowania.

A. MIEJSCE SKŁADANIA DEKLARACJI
3. \V6jt Gminy Imielno

Adres 28-313 Imielno uJ. Cmentarna 7

B. DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ (niepotrzebne skreślić)
- - dot~'czv skladaiacego deklarację niebędace!!o osoba fizyczna -- - dot\'czy skladąjącego deklaracie bedacego osoba fizvczna

B.l DANE IDENTYFIKACYJNE
4. Rodzaj składającego deklarację (zaznaczyć wluściwą kratkę)

O I. osoba fizyczna O 2. osoba prawna O 3. jednostka organizac)jna
O 4. sDólka nie mająca osobowości orawnei

5. Rodzaj własności, posiadania (zaznaczyć wlaściwą kratkę)
D l. właściciel O 2. współwłuściciel O 3. posiadacz samoistny O 4. wspólposiadacz samoistny D 5. ul)1kownik wieczysty
O 6. współulytkownik wieczysty a 7. posiadacz O 8. współposiadacz

6. Miejsce/a (adres/y) pololenia przedmiotów opodatkowania oraz numer/y dzialek

7. Numer!y księgi wieczystej lub zbioru/ów dokumentów

8. Nazwa pełna -, Nazwisko. pierwsze imię. data urodzenia--

9. Nazwa skrócona-/ imię ojca, imię matki--

IO.ldentyfikator REGON-' NIP"

B.2 ADRES SIEDZIBY' / ADRES ZAMIESZKANIA"
II. Rraj 12. Województwo 13. Powiat

14. Gmina 15. Ulica 16. Numer dOlllu! Numer lokalu

17. Miejscowość 18. Kod pocztowy 19. Poczta

C. OKOLlCZNOSCI POWODUJACE KONIECZNOSC ZŁOŻENIA DEKLARACJI
20. Okoliczności (zaznaczyć wlaściwą kratkę)

O l. deklaracia roczna D 2. korekta deklaracji rocznei

D. DANE DOTYCZACE PRZEDMIOTOW OPODATKOWANIA (z wyiatkiem zwolnionych)
\Vyszczególnienie Podstawa Stawka podatku Kwota podatku

opodatkowania wynikająca wzi,
z Uchwały Rady należy zaokrąglić
Gminy ............... do pełnych
(ogłoszona w Dz. złotych)

Urzędowym
Województwa ..

w roku
poprzedzającym dany

rok podatkowy)

w zl."r



ID.I POWIERZCHNIA GRUNTOW
l. związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, 21. 2. 23.

bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji ,
gruntów i budynków ................... m. ................. ,....... ................. ,.......

~. Pod wodami powierzchniowymi stojącymi lut
~vodami powierzclmiowymi płynącym i jezio
i zbiorników sztucznych

~ grunty niezabudowane objęte obszarem rewitalizacji, 24. 5. 26.
P których mowa w ustawie z dnia 23 lipca 2015 r. o

.................... harewitalizacji (Dz. U. z 2015,.., poz. 1777), ................. ,....... ................. ,.......

~. pozostale grunty 27. /28. 29.

,
................... m- ................. ,....... ................. ,.......

1D.2POWIERZCHNIA UŻYTKOWA BUDYNKOW LUB ICH CZĘSCl (*)
l. mieszkalnych. ogólem 'O. ~1. 2.

................... m2 ................. ,....... ................. ,.......
wtym: 3. ~4. 5.
• kondygnacji o \vysokości od 1,40 do 2,20 III (zaliczyć 50% powierzchni) .............. ......... m2 ........................ ,........ .......................•...

- kondygnacji o wysokości powyżej 2,20 m
................... ....... mI .......................•........ .......................•...

• Do powierzchni użytkowej budynku lub jego części należy zaliczyć powierzchnię mierzoną, po wewnętrznej dlugości ścian na wszystkich
'ondygnacjach. z \\)jątkiem powierzchni klatek ScllOdO\\)'ch oraz szybów dźwigowych. Za kondygnację uważa się również garaże podziemne. piwnice.
utereny i poddasza uż\1ko\\'e .

. związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej '6. p7. '8.
oraz od części budynków mieszkalnych zajętych na
prowadzenie działalności gospodarczej ogółem, .•.••••......•..... 111

2
."" ............... "". ........ " .." ...,....."

w I)m:
.......•.••..••••••..•• 1112

. kondygnacji o wysokości od 1,40 do 2.20 In (wliczyć 50% .. ......... .... .. .....•... ........................•...

powierzchni)
..................... m2• kondvenacii o wvsokości oow...-żei 2,20 m .... ..... .... .. .......... ,..... .. ..... ......... ........ ,...

. zajęte na prowadzenie dzialalności gospodarczej w '9. ~O. I.
zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym
ogółem. , ••••••..•••...•••• 1112 .................•....... .........................

wlym:
m'- kondygnacji o wysokości od 1,40 do 2.20 III (zaliczyć 50% ......................... .................. .....,........ ...... .............. ,... ....

powierzclmi)
.................... mI- kondygnacji o wysokości powyżei 2.20 m ...... ........................•......... ..... ........... .. ..., .. ......

. związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w 2. 43. 4.
rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych

,
................... m- ................. ,....... .................•.......

przez podmioty udzielające tych świadczeń

w tym: ... ............. ...... .. m2 .......................•.•.. .. ........ .........•....
• kondygnacji o wysokości od 1,40 do 2.20 111 (zaliczyć 50% m'powierzchni) ................. ....... ...................... ,.. ...... ................ ,..

- kondygnacji o wysokości powvżei 2.20 m

. pozostalych ogółem 5. 46. 7.
••••••••• " •••••••• 111

2 ................. ,....... .................•.......
w tym:

- kondygnacji o wysokości od 1,40 do 2.20 m (z..'11iczyć50%
............. In2

powierzchni) ... ........ ..... ...... .......... ,. ...... ....... ...... ........•...

• kondygnacji o \\ysokości powyżej 2,20 m .......................... mI ......... ......... ...•... .......... .....,...

D.3 BUDOWLE
l. budowle 8. 9. O.

(wartość, o której mowa w przepisach o podatkach dochodowych) ................. ,....... ............. ................. ,.......

E. ŁĄCZNA KWOTA PODATKU
ił\.wota podatku I.
~uOlakwot z kol. D ( należy zaokrąglić do pelnych złotych) ................. ,.......



W.INFORMACJA o PRZEDMIOTACH ZWOLNIONYCH
(podać powierzchnię, bądź wartość budowli przedmiolów zwolnionych oraz przepis prawa - zjakiego tytulu występuje zwolnienie)

G. OSWIADCZENIE I PODPIS SKŁADAJĄCEGO / OSOBY REPREZENTUJĄCEJ
SKŁADAJĄCEGO

Oświadczam. że nodane nrzeze mnie dane sa zl!odne z nrawda.
2. Imię 3. Nazwisko

4. Data \'t'ypcłnicnia (dzieli. miesiąc. rok) .5. Podpis (pieczęć) składającego / osoby reprezentującej składającego

H. ADNOTACJE ORGANU PODATKOWEGO
6. Uwagi organu podatkowego

7. Identyfikator przyjmującego formularz 'i8. Data i podpis przyjmującego formularz

POUCZENIE
Niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie z przepisami ustawy
z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (jednolity tekst Oz.U. z 2014r.,
poz.1619 z późno zm.)Zgodnie z art. 63 S I ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst
jednolity: Oz.U. z 2015r., poz. 613 ze zm.), podstawy opodatkowania, kwoty podatków, odsetki za zwłokę,
opłaty prolongacyjne, oprocentowanie nadpłat oraz \\)'nagrodzenia przysługujące płatnikom zaokrągla się
do pełnych złotych, w ten sposób, że końcówki kwot wynoszące mniej niż 50 groszy pomija się, a końcówki
kwot wynoszące 50 i więcej groszy podwyższa się do pełnych złotych. Zgodnie z art.6 usLll a ustawy
o podatkach i opłatach lokalnych (jednolity tekst Dz. U. z 2014r., poz. 849) W przypadku gdy kwota
podatku nie przekracza 100 zł, podatek jest płatny jednorazowo w terminie płatności pierwszej raty. Jeżeli
wyodrębniono własność lokali, obowiązek podatkowy w zakresie podatku od nieruchomości od gruntu oraz
od części budynku stanowiących nieruchomość wspólną w rozumieniu art. 3 ustawy z dnia 24 czerwca 1994
r. o własności lokali (Dz. U. z 2000r., Nr 80, poz. 903 oraz z 2004 r. Nr 141, poz. 1492) ciąży na
właścicielach w zakresie odpowiadającym ich udziałowi w nieruchomości wspólnej).
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