Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXVII/209/2004
Rady Gminy Siepraw z dnia 1 grudnia 2004r
w sprawie określenia wzorów formularzy
do podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego

………………………………………
Nazwa / pieczęć nagłówkowa
………………………………………
NIP/REGON

Wójt Gminy Siepraw

………………………………………
Adres

DEKLARACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI NA ROK 200...

Art. 6 ust. 13 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2002 Nr 9 póz. 84)
Wyszczególnienie nieruchomości podlegających opodatkowaniu

Podstawa opodatkowania

Stawka
podatku

Kwota podatku zł

[zł]

[zł]

Budynki mieszkalne lub ich części:
......................................m2
Budynki lub ich części związanych z prowadzeniem działalności
gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na
prowadzenie działalności gospodarczej
Budynki lub ich części zajętych na podstawie działalności gospodarczej
w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym
Budynki lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej
w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych
Pozostałe budynki, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej
działalności poŜytku publicznego przez organizacje poŜytku publicznego

......................................m2
......................................m2
......................................m2
......................................m2

Wartość budowli związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej
......................................zł
Grunty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej bez względu na
sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków
Grunty pod jeziorami, zajęte na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni
wodnych
Pozostałe grunty, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej
działalności poŜytku publicznego przez organizacje poŜytku publicznego

......................................m2
......................................ha
......................................m2
RAZEM:

Nieruchomości zwolnione z podatku od nieruchomości
Wyszczególnienie
Powierzchnia budynków podlegających zwolnieniu

…………………………………………………………......

Podstawa prawna zwolnienia

…………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………...

…………………………………………………………………………………
Wartość budowli podlegających zwolnieniu
…………………………………………………………....... ………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………
……………………………………………………………. …………………………………………………………………………………

Powierzchnia gruntów podlegających zwolnieniu

Oświadczam, Ŝe jest mi znana odpowiedzialność karna za podanie danych niezgodnych z rzeczywistością wynikająca z przepisów Kodeksu
karnego Skarbowego.
Na podstawie art. 3a ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. O postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2002 r. Nr 110 póz. 968 z późn.
zm.), deklaracja niniejsza stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego

……………………………..……………………..
(nazwisko i imię osoby odpowiedzialnej za
prawidłowe obliczenie podatku, nr tel.)

………………………….
kierownik jednostki

………………………….
data

1

Pouczenie:
Osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz spółki niemajace osobowości prawnej, jednostki organizacyjne Agencji Własności
Rolnej Skarbu Państwa, a takŜe jednostki organizacyjne Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe są
obowiązane:
1) składać w terminie do dnia 15 stycznia, organowi podatkowemu właściwemu ze względu na miejsce połoŜenia przedmiotów
opodatkowania, deklaracje na podatek od nieruchomości za dany rok podatkowy, sporządzone na formularzu według
ustalonego wzoru , a jeŜeli obowiązek podatkowy powstał po tym dniu – w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności
uzasadniających powstanie tego obowiązku
2)odpowiednio skorygować deklaracje w razie zaistnienia zdarzenia , o którym mowa w ust. 3, w terminie 14 dni od dnia
zaistnienia zdarzenia
3)wpłacać obliczony w deklaracji podatek od nieruchomości- bez wezwania- na rachunek budŜetu właściwej gminy w ratach
proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego, w terminie do dnia 15 kaŜdego miesiąca
Obowiązek składania deklaracji na podatek od nieruchomości dotyczy równieŜ podatników korzystających ze zwolnień na mocy
przepisów niniejszej ustawy.
Objaśnienia
Zwolnienia od podatku od nieruchomości na podstawie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych:
Art. 7. 1. Zwalnia się od podatku od nieruchomości:
1) budowle kolejowe stanowiące całość techniczno-uŜytkową wraz z instalacjami i urządzeniami, słuŜące do ruchu pojazdów
kolejowych, organizacji i sterowania tym ruchem, umoŜliwiające dokonywanie przewozów osób lub rzeczy - wykorzystywane
wyłącznie na potrzeby publicznego transportu kolejowego, a takŜe zajęte pod nie grunty,
2) budowle infrastruktury portowej, budowle infrastruktury zapewniającej dostęp do portów i przystani morskich oraz zajęte pod
nie grunty,
3) budynki, budowle i zajęte pod nie grunty na obszarze części lotniczych lotnisk uŜytku publicznego,
4) budynki gospodarcze lub ich części:
a) słuŜące działalności leśnej lub rybackiej,
b) połoŜone na gruntach gospodarstw rolnych, słuŜące wyłącznie działalności rolniczej,
c) zajęte na prowadzenie działów specjalnych produkcji rolnej,
5) nieruchomości lub ich części zajęte na potrzeby prowadzenia przez stowarzyszenia statutowej działalności wśród dzieci
i młodzieŜy w zakresie oświaty, wychowania, nauki i techniki, kultury fizycznej i sportu, z wyjątkiem wykorzystywanych do
prowadzenia działalności gospodarczej, oraz grunty zajęte trwale na obozowiska i bazy wypoczynkowe dzieci i młodzieŜy,
6) grunty i budynki wpisane indywidualnie do rejestru zabytków, pod warunkiem ich utrzymania i konserwacji, zgodnie
z przepisami o ochronie zabytków, z wyjątkiem części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej,
7) grunty i budynki we władaniu muzeów rejestrowanych,
(15)
8)
grunty połoŜone na obszarach objętych ochroną ścisłą, czynną lub krajobrazową, a takŜe budynki i budowle trwale
związane z gruntem, słuŜące bezpośrednio osiąganiu celów z zakresu ochrony przyrody - w parkach narodowych oraz
w rezerwatach przyrody,
9) budowle wałów ochronnych, grunty pod wałami ochronnymi i połoŜone w międzywalach, z wyjątkiem zajętych na
prowadzenie działalności gospodarczej przez inne podmioty niŜ spółki wodne, ich związki oraz związki wałowe,
10) grunty stanowiące nieuŜytki, uŜytki ekologiczne, grunty zadrzewione i zakrzewione, z wyjątkiem zajętych na prowadzenie
działalności gospodarczej,
11) grunty stanowiące działki przyzagrodowe członków rolniczych spółdzielni produkcyjnych, którzy spełniają jeden z warunków:
a) osiągnęli wiek emerytalny,
b) są inwalidami zaliczonymi do I albo II grupy,
c) są niepełnosprawnymi o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności,
d) są osobami całkowicie niezdolnymi do pracy w gospodarstwie rolnym albo niezdolnymi do samodzielnej egzystencji,
(16)
12)
budynki połoŜone na terenie pracowniczych ogrodów działkowych, nieprzekraczające norm powierzchni ustalonych
w przepisach Prawa budowlanego dla altan i obiektów gospodarczych, z wyjątkiem zajętych na działalność gospodarczą,
13) budynki i budowle nowo wybudowane bądź zmodernizowane, oddane do uŜytkowania, wykorzystywane przez grupę
producentów rolnych na działalność statutową, po uzyskaniu wpisu do rejestru grup - w okresie 5 lat od dnia uzyskania wpisu
grupy do rejestru,
(17)
14)
nieruchomości lub ich części zajęte na prowadzenie nieodpłatnej statutowej działalności poŜytku publicznego przez
organizacje poŜytku publicznego.
2. Od podatku od nieruchomości zwalnia się równieŜ:
1) szkoły wyŜsze, wyŜsze szkoły zawodowe oraz wyŜsze szkoły wojskowe; zwolnienie nie dotyczy przedmiotów opodatkowania
zajętych na działalność gospodarczą inną niŜ odpłatna działalność badawcza, artystyczna, sportowa i doświadczalna oraz
z opłat licencyjnych,
2) szkoły, placówki, zakłady kształcenia i placówki doskonalenia nauczycieli - publiczne i niepubliczne, oraz organy prowadzące
te szkoły, placówki i zakłady, z tytułu zarządu, uŜytkowania lub uŜytkowania wieczystego nieruchomości szkolnych; zwolnienie
nie dotyczy przedmiotów opodatkowania zajętych na działalność gospodarczą inną niŜ działalność oświatowa,
3) placówki naukowe Polskiej Akademii Nauk; zwolnienie nie dotyczy przedmiotów opodatkowania zajętych na działalność
gospodarczą,
4) prowadzących zakłady pracy chronionej lub zakłady aktywności zawodowej - w zakresie przedmiotów opodatkowania
zgłoszonych wojewodzie, jeŜeli zgłoszenie zostało potwierdzone decyzją w sprawie przyznania statusu zakładu pracy chronionej
lub zakładu aktywności zawodowej albo zaświadczeniem - zajętych na prowadzenie tego zakładu, z wyjątkiem przedmiotów
opodatkowania znajdujących się w posiadaniu zaleŜnym podmiotów niebędących prowadzącymi zakłady pracy chronionej lub
zakłady aktywności zawodowej,
5) jednostki badawczo-rozwojowe, z wyjątkiem przedmiotów opodatkowania zajętych na działalność gospodarczą,
(18)
Polski Związek Działkowców, z wyjątkiem przedmiotów opodatkowania zajętych na działalność gospodarczą.
6)
2

