
1, Numer IdentyfikaCji Podatkowej składaJącego deklarację Zalącznik Nr 1 do Uchwały Nr XI,72.2015

Rady Gminy w Imielnie z dnia 29 grudnia 2015 roku

ON - 2

Podstawa nrawna~

Skladający:

DEKLARACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI (grunty)

12. na Rok

Art.6 ust.9 nl<t.1 ust. z dn~ 12 ottv<"7nla1991r.O rvviatkach I nn1ataeh Iokalnllf"hftekst ledo.Dz.U. z 2014r onz. M9 z nńin.zml

Formularz przeznaczony dla Agencji Nieruchomości Rolnych.

leonin składania: 0031 stycznia każdego roku podatkowego; w terminie 14 dni od dnia zaistnienia

okoliczności uzasadniai::lrvch Mwstanie albo wvnilsniporie Obowi::lzku nodatkOweno lub zaistnienie zmiiln.

MiejSCeskładania: Organ podatkowy (siedziba) organu podatkowego. urzędu miasta/gminy) właŚCiwego według miejsca

nnłożenia nosl"ll"M'farstwarolneno.

A. MIEJSCE SKłADANIA DEKLARACJI
3. Urząd Miasta / Gminy

B. DANE SKłADAJĄCEGO DEKLARACJĘ
• dotyczy skladili;lCeoo deklarilc1e nie bedaceoo osoba fizyczna

B.1 DANE IDENTYFIKACYJNE
4. Rodzaj składającego deklarację (zaznaczyć właŚCiwą kratkę)

l. osoba fizyczna 2. osoba prawna 3. jednostka organizacyjna

4. sDÓ/kanie maiaca osobowości llr3wnei

5. Rodzaj własności, posiadania

l. właściciel 2. współwłaściciel 3. posiadacz samoistny 4. współwlaściciel samoistny

6. wsoółuMkownik wiPl'"7VC:hl 7. l'1fKiadacz 8. wsnńłnosiadacz

6. Miejsce/a (adres/y) położenia przedmiotów opodatkowania oraz numer/y działek

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

8. Nazwa pełna

9. Nazwa skrócona

10. Numer identyfikacji REGON

S. użytkownik wieczysty

B.2 ADRES SIEDZIBY
11. Kraj

14. Gmina

17. Miejscowość

B.3 ORGAN REJESTROWY
20. Nazwa organu rejestrowego

21. Nazwa rejestru

12. Województwo

15. Ulica

18, Kod pocztowy

13. Powiat

16. Numer domu / Numer lokalu

19. Poata

22~Data rejestraCji 123_Numer w rejestrze.

24. Klasa rodzaju działalności (PKO) zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 2'1 grudnia 2007r. W sprawie

Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKO) • (tekst jedn.Oz.U.Nr 251, poz. 1885 z 2oo7r. z póżn. zm.)

25. Forma prawna przedsiębiorstwa

26. Wielkość przedsiębiorcy - podać wg, Ustawy z dnia 2 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej

ftekst iedn. Oz.U.Nr 155 DOZ.1095 z 2oo7r. z oóźn.zm)

C. OKOLICZNOŚCI POWODUJACE KONIECZNOŚĆ ZlOŻENIA DEKLARACJI
27. OkolicznoŚCi

t. deklaracia roczna 2. korekta deklaracii roczne1od dnia



D. DANE DOTYCZACE PRZEDMIOTU OPODATKOWANIA
Wyszczególnienie Podstawa Stawka Kwota podatku

onodatkowania nnrlatku w zl. nr

0.1 POWIERZCHNIA GRUNTOW
1. ZwiqZanez prowadzeniem działalności g05podaraej,
bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji
nruntów I budynków w rm2'

2. Podwodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami
nowierzchniowvmi n/vntłcvmi il:>zior i zbiorników sztuczn"ch
3. Niezabudowanych objl::tych obszarem rewitalizacji, o którym
mowa w ustawie z dnia 9 paździemika 2015 r. o rewitalizacji
(Dz.U. poz. 1777), i polożonych na terenach, dla których
miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje
przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, uslugową albo
zabudowę o przeznaczeniumieszanym obejmującym wyłącznie
te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w tycie tego planu
w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie
nIe zakończono budowv zrmt1niez nrzenisami nr(\wa budowlaneno
4. Pozostałe grunty w (m2), (w tym zajęte na prowadzenie
odnłatnei stat. dzlałal.rx'lM.nublicz. nrzez ora.noM.nubU

D.Z POWIERZCHNIA UZTIKOWA BUDYNKOW LUB ICH CZ-SCI C'l
1. Mieszkalnychw (m2]

2. Związanych z prowadzeniem działalnosd gospodarczej
oraz od budynków mieszkalnych lub Ich części zajętych
na orowadzenie dzialalnoścl "osnnAarczei w rm2; .

3. Zajęte na prowadzenie dzialalnośd gospodarczej w
zakresie obrotu kwalifikowanym materialem siewnym
w'm21

4. Związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych
w rozumieniu przepisów odział. leczniczej zajętych

rzez nodmiohl udzielai••ce hlch świadczeń
5. Pozostałe budynki w (m2], (w tym zajęte na prowadzenie
odDlatnei stat. działal.rx'lM.nublicz. nrzez oro.r""'~"'."'ubl. \

0.3 BUDOWLE
1. Budowle
{wartoSc:o którełmowaw nnenisacho nMatltachdochodowvrh\

0.4 KWOTA PODATKU razem bez zwolnień
Kwota podatku bez zwolnień
Suma kwotv 0.1 0.2 D.3

E. GRUNTY NIE PODLEGAJ CE OPODATKOWANIU PODATKIEM OD NIERUCHOMOSCI
Grunty pod wodami płynącymi w [ha]

BLKlowledróg publicznych wraz z pasami drogowymi
oraz zawte ~ nie orunhl w rha'

Razem

F. DANE DOTYCZĄCE ZWDLNIEN Z PODATKU OD NIERUCHDMOSCI
Art•• 7 ustawy z dnia 12 sl'vr7nia 1991r. o rvvłatkach I o"łatach lokalnvch 'OZ.U. z 2010r.Nr 95. DOZ.613 z nóźn.zm'
WySZczególnienie Podstawa Stawka Kwota podatku

orvv1atkowania nNiatku w zł nr
F.l POWIERZCHNIA GRUNTOW

l. Związane z prowadzeniem działalności gospodarczej,
bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji
aruntów i budYnkÓww rm21

retenrvine lub elektrowni wodnvch w rha'
3. droai doiazdowe do 0011 ses'i m2
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. Mieszkalnychw [m2]

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

3. Zajęte na prowadzenie działalnośd gospodarczej w
zakresie obrotu kwalifikowanym materialem siewnym
wfm21

4, Związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych
w rozumieniu przepisów odział. leczniczej zajętych
rzez nodmiotv udzielaiace tych świadczeń
5. Pozostałe budynki w (m2), (w tym zajęte na Prowadz~~ie
odnlatne' stat. działal.~M.nublicz. nrzez orn.~:M.nubl.

F.3 BUDOWLE
1. Budowle
{wartoSc:o kt~ł mowa\'\Int'7enisacho ......ulkach dochnt1nwvrh\



FA KWOTA PODATKU razem - zwolnienia
Kwota podatku' zwolnienia ISuma kwoty F.I F.2 F.3

G. OBLICZENIE DEKLAROWANEGO PODATKU
Kwota podatku ogółem według obecnego stanu gruntów IRóżnica kwot 0,4 - F.4

H. OŚWIADCZENIE I PODPIS OSOBY REPREZENTUJĄCEJ SKŁADAJĄCEGO
Oświadaam że oodane Drzezemnie dane sa zQodne z orawda.
2a.lmię 129. Nazwisko
30. Data wypełnienia 31. Podpis (pieczęć) osoby reprezentującej składającego

32. Uwagi

I. ADNOTACJE ORGANU PODATKOWEGO
33. Uwagi organu pOOatkowego

34. Uwagi organu podatkowego 35. Data i podpiS przyjmującego formularz

Pouczenie

pUn. vro.l Zgodni. I .". U ~ 1 uII.wy I d"", n II"p"l. n91 r. _ Ordy"uj' pod.tkowl ll~. OLU. I 2015 pOl. .13 I poin. vro.l. pod,tawy opodatkow.nl •• kwoty podot~ow. odutkl la zwłok,. opłat

rol""gacyjno. op•••cantowanl. n.dpłol ••••I wyn'grodunlt pr:zYllullUJ~C'płatnikom ll •••••••nlom uokr.lllt 'lot do połnyclllłotycll. w lon .poIOb, ta korlcllwlr.lkwotWY"OUlIcamnloJnli 50 ll""uy pomlJ' •••

k••rlc()wlr.1kw••t wyn••u~co 50 Iw1,coJll""'lY p••dwyttu ••• do polnych zlotyclI. Zgodnie I .rI.' u.1.11 a u.ltwy o pod.thcllloplataclllok.lnycll (I-J.OZ.U.z 20" r. p••z. Uli I poin. vro.lw prl)'padku IId

wota pod.tku nlo p••ok••cu 100 zł. podtl.k jo.t pl.tny ,.dno ••zowo w lonnlnla pltlnołCI plerw,uJ r.ty. Jatoli wyod"bnlo" •• w1•• note lohll, ob"w1l1uk podtlkowy w Uk ••••• podalku ••d nl"ucllomotcl O

runtu oraz od u,tcl budy"ku .tanowl"cych nltrucllomołe Wlplll"lI w rozuml."lu .rI. 3 u.tawy I dnia 24 cu •..••c. nu •.o wlunotcł I••hll (I.j. Oz. U. I 2000 •. Nr 80. pOL 1103I poili. zm.) ci.oliy'"

N1.tclcl'''cll wUk,.•• 1a••dpowl.d'j~cyrn Iclludzla/owlw nlaNcllomołcl Wlp61n'J
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