
ZałącznikNr 2 do Uchwały Rady Gmin w GoŹdzje rr XIY 17 41201]' z dnia 1'7 .11 .Ż011r .

DEKLARACJA NA PoDATEK oD NIERUCHoMoŚCI

2. Rok

achlokalnych(ekstjedn.Dz.lJ.z20I0r.,Nr95,poz.613zezm.)

łaścicieIamilubwspóĘosiadaczarnizosobamiprawnymi

Lioz innvńi jednostkami, osób prawnycir, jednostek organizacyjnych oraz społek nie mających osobowości prawnej

ńęoą.y*i*łj.icielami nieruchomości lub obiektów budowlanych, posiadaczami samoistn}Tni nieruchomości lub obieltów

uuaó.ir-y"r', uży,tkownikami wieczysĘmi gruntów, posiadaczami nieruchomości lub ich części albo obiektów budowlanych

lub ich człści' stanowiących własnośó Skarbu Pństwa lubjednostki samorządu terytorialnego'

rońurar"sLiaoająta1ze osoby ftzyczne będące współwłaścicielami lub wspołposiadaczami gruntów. budynków i ich części

lub budowli i ich części z ww. podmlotarnl.
zęzosobamiprawnymi,bądźinnymijednostkami)'osobyprawne,

;eonńtti organiżacyjne Agencji Własności Rolnej 
'Skarbu 

Panstwą ? y* jednostki- 
":giY??jr, 3"-1Y."-Y:q:"óospodarstw-a tesnegó msy eanstwowe do 15 stycznia kaŻdego roku podatkowego lub w terminie 14 dni od zaistnienia

okoiiczności mających wpływ na powstanie bądź wygaśnięcie obowią7ku podatkowego a osoby fizyczne w terminie 14 dni

B. I DANE IDENTYFIKACYJNE
ą noazaj składającego deklarację (zaznaczyć właściwą pozycję

|i 3. jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej
a 1. osoba firYcma I 1 2 osoba Prawna

D 4. społka nie mająca osobowości prawnej

5. Rodzaj własności, posiadania (zzznaczyĆ właściwą pozycje)

n 1. właściciel n 2. wspÓfułaściciel ! 3. posiadacz samoistny n 4. wspołposiadacz samotstny

n 5' uŻytkownik wieczysty n 6. wspołuzytkownik wieczysĘ n 7. posiadacz o 8' wspołposiadacz

6J\4'eJsc'(adrey' połoŻenia przedmiotów opodatkowania oraznumer/y działek

7. Numerł księgi wieczystej lub zbioru/ów dokumentów

& Nazwa pełna* / Nazwisko' pierwsze imię, data urodzenia*ł

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

10. identyfikator REGON* / Numer PESEL**

8.2 ADRES SIEDZIBY / ADRES ZAMIESZKANIA

16. Numer domu / Numer lokalu

ZŁ0ŻEN|A DEKLARACJ!
okol i czności (zaznaczy ć właściwą pozycję)

! L deklaracja roczna I 2. korekta deklaracji rocznej

D. DANE DQTY6ZĄ6E PRZEDMI6TÓp oPoDATKowANIA (z wyjątkiem zwolnionych)

D.l POWIERZCHNIA
@iałalności gospodarczej, bez względu na sposób

zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynkÓw



2. pod jeziorami, zajęĘch na zbiomiki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych 21.

........-........ha

Ż2. Ż3.

3. zajęĘch na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności poĄltku publicznego
przez or ganizacje poŹ1'tku publicznego

L),

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

26. 27.

4. pozostałe $unty 27.

................ mt

29.

D.2 PoWIERZCHNIA UZYTKoWA BUD\ł{KoW LUB IcH czEscl (*)

1. mieszkalnych 30.
-..----......-.-..---m'

31. 32.

2. zwięanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od części budynków
mieszkalnych zajęĘch na prowadzenie działalności gospodarczej ogółem

33.

.........-......-.--- mt

34 35

3. zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowan1łn
materiałem siewn)łn

36.

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

37. 38.

4. z,ołięanych z udzielaliem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o
działalności leczniczej, za1ętych przez podmioĘ udzielające tych świadczeń

39.

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

40. 41.

5. zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności poĄrtku
publicmego przez organizacje pożytku publicznego

45.

-2

46. 47.

6. pozostaĘch 4ó.

-----.-.-.-------.--- m2

49. 50.

tDo powierzchni uĄltkowej budynku lub jego części naleŻy zaliczyć powierzchnię mierzoną po wewnętrmej długości ścian na wszystkich
kondygnacjach, z wyjątkiem powierzchni klatek schodowych oraz szybów dŹwigowych; za kondygnacje uważa się również garaze podziemne,
piwnice, suterenyż i poddasza uŹ}łkowe. Powierzchnię pomieszczeń o wysokości od l,40 m do 2,20 m zalicza się do powierzchni uŻytkowej
budynku w 50%, a mniejsząniż I,40 m, pomija się. Budynek - obiek1 budowlany w rozumieniu przepisów prawa budowlanego, który jest trwale
zvłiązany z gruntem' wydzielony zprzsstrzeni za pomocąprzasIód budowlanych oraz posiada fundamenw i dach'

D.3 BUDOWLE
l. budowle
(wartość, o której mowa w przepisach o podatkach dochodowych)*

51 52.

2%

53.

E. ŁACZNA KwoTA PoDATKU

Kwota podatku***
Suma kwot z kol. D

ii:

F. INFoRMACJA o NIERUcHoMoŚCtAcH zwoLNIoNYcH
(podać powierzchnie, bądź wartośó budowli przedmiotów zwolnionych oraz przepis prawa _ zjakiego t}tułu występuje zwolnienie)

G. oŚwIADczENIE I PoDPIs sKŁADAJĄcEGo / osoBY REPREZENTUJĄCEJ SKŁADAJĄCEGo
Uprzedzonyla o odpowiedzialności karnej z art' 233 $ 1 Kodeksu Karnego oświadczam, że podane przeze mnie dane są zgodne z
prawdą.

55. Imię 56. Nazwisko

58. Podpis (pieczęć) składającego / osoby reprezenĘącej składającego

H IDNOTACJE ORGANU PODATKOWEGO
59. Uwagi organu podatkowego

60. Identyfi kator przyjmującego formularz 60. Podpis przyjmującego formularz

***Zgodnie z art 63 g I ustov,y z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podarkowa (tekst jednoliE: DzU. z 2005 r. Nr 8, poz 60 ze in'.),

podstawy opodalkowania, kwoty podatków, odsetki za zwłokę, opła,) prolongacyjne, óprocentowanie nadpłu oraz wynagrodzenia
przysługujące platnikom zaokrqla się do pełnych złolyclt, w ten sposób, że końcówki kwot wynosące nniej niż 50 groszypo-Ąo},ręu on.,
końcówkikwotwynosząte50iwięcejgroszypodwyższasiędopełnychzłotych. PR ZEw o D N i {-/l ą t- l
Na podstawie art. 3a ustawy z dnia ] 7 ezerwca 1996 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracii1Dz-ffiff l gyst'ffiptłil'B
późn' zm.) ninie.isza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia rynłu wykonawczego.

Zączek


