
1. Numer Identyfikacji Podatkowej skladającego deklarację

DN.2

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr X.64.2015

Rady Gminy w Imielnie z dnia 30 listopada 2015 roku

DEKLARAOA NA PODATEK 00 NIERUCHOMOŚCI (grunty)

12. na Rok

Podstawa orawna: Art.6 ust.9 pkt.! ust. l dnia 12 styUnia 199Jf.o podatkach I oplatacl'llokalnych(tekst )edn,Dz,U. l 2014r, [)OZ. 849 z póin,zm)

Skladający: Formularz przeznaczony dla Agencji Nieruchomości Rolnych.

Termin składania: Do 31 stycznia każdego roku podatkowego; w terminie 14 dni od dnia zaistnienia

okoliczności uzasadniaiaevch powstanie albo \VVoaśniecie obowiazku oodatkoweno, lub zaistnienie zmian.

Miejsce składania: Organ podatkowy (siedziba) organu podatkowego - urzędu miasta/gminy) właściwego według miejsca

położenia oospodarstwa rolneoo.

A. MIEJSCE SKŁADANIA DEKLARAOI
3. Urząd Miasta I Gminy

B. DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARAOĘ
• dotyczy składająceQo deklaracif> nie bf'dtlceQo osobtl fi7Vczntl

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

L osoba fizyczna 2. osoba prawna 3. jednostka organizacyjna

4. spółka nie maląca osobowości prawnej

S. Rodzaj własności, posiadania

1. właściciel 2. współwłaściciel 3. posiadacz samoistny 4. współwłaściciel samoistny S. użytkownik wieczysty

6. wsoółuivtkownik wieczysty 7. posiadacz 8. współposiadacz

6. Miejsce/a (adreS/y) połoienia przedmiotów opodatkowania oraz numer/y działek

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

8. Nazwa pełna

9. Nazwa skrócona

10. Numer identyfikaCji REGON

B.2 ADRES SIEDZIBY
11. Kraj 12. WOjewództwo 13. Powiat

14. Gmina 15. Ulica 16. Numer domu / Numer lokalu

17. MiejSCOWOść 18. Kod poatowy 19. Poczta

B.3 ORGAN REJESTROWY
20. Nazwa organu rejestrowego

21. Nazwa rejestru

-
22. Data rejestracji 123~Numer w reJestrze.

-
24. Klasa rodzaju działalnośd (PKO) zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007r. W sprawie

Polskiej KlasyfikaCji Działalności (PKO) • (tekst jedn.Dz.U.Nr 251, poz. 1885 z 2007r. z późno zm.)

25. Forma prawna przedsiębiorstwa

26. Wielkość przedsiębiorcy. podać wg. Ustawy z dnia 2 lipca lOO4r. o swobodZie działalności gospodarczej

(tekst jedno DZ.U.Nr 155 DOZ. 1095 z 2007r. z DÓźn.zml

C. OKOLICZNOSCI POWODUJ ACE KONIECZNOSC ZŁOŻENIA DEKLARAOI
27. Okoliczności

1. deklaracja roczna 2. korekta deklarac'i rocznei od dnia



D. DANE DOTYCZACE PRZEDMIOTU OPODATKOWANIA
Wyszczególnienie Podstawa Stawka Kwota podatku

opodatkowania podatku w zl, nr

D.I POWIERZCHNIA GRUNTOW
1. Związane z prowadzeniem działalności gospodarczej,
bez względu na sposób zakwalifikowania w eWidenCJi
Qruntów i budynków w rm21

2 Pod wodami powierzchniowymi stOjącymi lub wodami
I nowierzchniowvmi nłvnafVmi iezior i zbiorników sztucznvch

em rewitalizac-i o którym mowa w ustawie
• o rewitalizacii (Oz,U. z 2015r., ooz.1777 •

4. Pozostałe grunty w [m2], (w tym zajęte na prowadzenie
odołatnei stat. dzialal.pożvt,nublicz. przez ora.poM.nubi.)

D.2 POWIERZCHNIA UZYTKOWA BUDYNKOW LUB ICH CZESCI {'II
l. Mieszkalnych w [m2]

2. Związanych z prowadzeniem dzialalności gospodarczej
oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych
na prowadzenie działalności aosoodarcze; w rm2; .

3. lajęte na prowadzenie działalnosci gospodarczej w
zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym
w [m21

4, Związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych
w rozumieniu przepisów o dział. leczniczej zajętych
rzez norImiotv udzielaiące tvch świadczeń
5. Pozostałe budynki w (m2), (w tym zajęte na prowadzenie
odołatnei stat. dzialal.oożvtpublicz. orzez ora.o~żvt.oubl.)

D.3 BUDOWLE
1. Budowle

I (Wilrtośt. o którel mowa w pr2episach o podatkach dochodowych)
0.4 KWOTA PODATKU razem bez zwolnien

Kwota podatku bez zwolnień
Suma kwoty D.1, D.2 D.3

E. GRUNTY NIE PODLEGAJACE OPODATKOWANIU PODATKIEM OD NIERUCHOMOSCI
Grunty pod wodami płynącYmi w [ha]

Budowle dróg publicznych wraz z pasami drogowymi
oraz zaiPte nnd nie nruntv ~ fhCll-

Razem

F. DANE DOTYCZĄCE ZWOLNIEN Z PODATKU OD NIERUCHOMOSCI
Art .. 7 ustawy z dnia 12 c;tvcznia 1991r. o nndatkaeh i ornatach lokalnvch {Dz.U. z 20lOr.Nr 95, DOZ.613 z nóźn.zm'
Wyszcz~ólnienie Podstawa Stawka Kwota podatku

o~atkowania Dodatku wzł,or

F.I POWIERZCHNIA GRUNTOW
1. Związane z prowadzeniem działalności gospodarczej,
bez względu na spoSÓb zakwalifikowania w ewidencji
aruntów i budvnków w rm21

retencvine lub elektrowni wodn ch w rha l
3. droai doi,udowe do 001 i 005esii rm2
4. Pozostałe grunty w (m2], (w tym zajęte na prowadzenie
odpłatnej stat. dzialal.pożyt.publiCZ. przez org.pożyt.publ.)

F.2 POWIERZCHNIA UZYTKOW BUDYNKOW LUB ICH CZ SCI
1. Mieszkalnych w [m2]

2. Związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej
oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych
na prowadzenie działalności gospodarczej w (m2]

3. Zajęte na prowadzenie działalności gospodarcze] w
zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym
w Im2l

4. Związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych
w rozumieniu przepisów odział. leczniczej zajętych
rzez norImiotv udzielai;lce tveh świadczeń
5, Pozostałe budynki w [m2], (w tym zajęte na prowadzenie
odolatnei stat. działal.ooM.oublicz. orzez oro.oo7vt."ubl.\

F.3 BUDOWLE
1. Budowle
(wartoŚĆ,o którei mowa w pl'leoisach o oodatkach dochodo""""h)

F,4 KWOTA PODATKU razem - zwolnienia
Kwota podatku' zwolnienia
Suma kwoty F.I, F.Z, F.3

rGi..~O~B~L~IC~Z~E~NgI~E~D~E~K~LA~R~O~W~A~N~E~G~O~P~O~D~A~T~K~U~~;:;:;;;:==========:;:::=====================1IKwota podatku ogółem według obecnego stanu gruntów I
1Róznica kwot DA - F.4



H. OSWIAOCZENIE I PODPIS OSOBY REPREZENTUJĄCEJ SKŁADAJĄCEGO
Oświadczam że nodiIne orzeze mnie dane Sil zaodne z nrawd<l.
28. Imię 29. Nazwisko

30. Data wypełnienia 31. Podpis (pieaęć) osoby reprezentujące) skladającego

32. Uwagi

I. ADNOTACJE ORGANU PODATKOWEGO
33. uwagi organu podatkowego

4. uwagi organu podatkowego .1:;'.uata l poOplS przyjmUjącego formularz

Pouczenie
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.Inyoh %loly<:lI. w III" SIłO.Ob, U kol\o/>wkl k_t wynouII'c mniej nit 50 groszy pomija sic. '" k6MO •••.kl kwot wynou'le. 60 I _.ce) grony podwył ••.••• ~ do p.łny.h złotych
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