
UCHWAŁA NR VII/126/2015
RADY MIASTA GLIWICE

z dnia 18 czerwca 2015 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzorów formularzy składanych do organu podatkowego
przez podatników z tytułu podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późń. zmianami), art. 6 ust. 13 ustawy z dnia 
12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 849 z późn. zmianami), art. 6a 
ust. 11 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1381 z późn. zmianami) 
oraz art. 6 ust. 9 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 465), 
art. 5 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych 
(t.j. Dz. U. z 2011 r. Nr 197, poz. 1172 z późn. zmianami), na wniosek Prezydenta Miasta

Rada Miasta Gliwice
uchwala, co następuje:

§ 1. Załącznik nr 1 wskazany w § 1 ust. 1 uchwały Nr XLVII/1028/2014 Rady Miasta Gliwice z dnia 
6 listopada 2014 r. w sprawie określenia wzorów formularzy składanych do organu podatkowego przez 
podatników z tytułu podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego otrzymuje brzmienie 
zgodnie z Załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Załącznik nr 2 wskazany w § 1 ust. 2 uchwały Nr XLVII/1028/2014 Rady Miasta Gliwice z dnia 
6 listopada 2014 r. w sprawie określenia wzorów formularzy składanych do organu podatkowego przez 
podatników z tytułu podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego otrzymuje brzmienie 
zgodnie z Załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i wchodzi w życie po 
upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2015 r.

 

Przewodniczący Rady Miasta Gliwice

Marek Pszonak

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 1 lipca 2015 r.

Poz. 3511
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WYPEŁNIAĆ NA MAS2YN JE, KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE, DUŻVMI DRUKOWANYMI LITERAMI, CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM 

Załączn i k Nr 1 
do uchwały Nr Vll/126/2015 
Rady Miasta Gliwice 
z dn ia 18czerwca 2015 r. r. 

IN-1 I INFORMACJA O NIERUCHOMOŚCIACH I OBIEKTACH BUDOWLANYCH 

I 
1. Rok 

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach loka lnych (j.t . Dz. U. z 2014 r., poz. 849 z późn. zm.) 

Fonnularz przeznaczony dla osób fizycznych będących wlaScicielami nieruchomoSci lub obiektów budowlanych, posiadaczami samoistnymi n ieruchomości lub 
Składający: obiektów budowlanych, użYtkownikami wieczystymi gruntów, posiadaczami nieruchomo5ci lub ich częSci albo obiektów budowlanych lub ich części, 

stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego. 

Termin składan ia : W terminie 14 dni od zaistnienia okoliczności mających wpływ na powstanie (wygaśn i ęc i e) obow iązku podatkowego, lub wysokość opodatkowania. 

A. MIEJSCE SKŁADANIA INFORMACJI 
2. Nazw a i adres siedziby or ganu podatkowego 

PREZYDENT MIASTA GLIWICE 44- 100 GLIWICE, UL. ZWYCIĘSTWA 21 

B. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA INFORMACJI 
3 . Okol iczn ości powodujące obowiąze k złożen i a informacji ( zaznaczyć właściwy kwadrat ): 

o informacja składana po raz pierwszy o korekta uprzednio złożon ej informacji * 

C. PODMIOT ZOBOWIĄZANY DO ZŁOŻENIA INFORMACJI 
4. Rodzaj podmiotu (zaznaczyć właśc iwy kwadrat) : 

o własc ic ie l , użytkown ik lub posiadacz o współwłasciciel , współużytkown i k lub współpos i adacz 

D. DANE PODATNIKA 

D.1. DAN E IDENTYFIKACYJN E 
5. Nazwisko 6. Pierwsze im ię 

7. Identyfikator podatkowy NIP• • 8 . Numer PESEL 

9 . Identyfikat or REGON" 10. Klasa PKO * :+- (dane n ieobowiązkowe) 11. Numer telefonu kontaktowego (dane n ieobowiązkowe ) 

12. Dat a urodzenia (wypełnić w przypadku gdy 13. Imię ojca (wypełn ić w przy padku gdy numer Pe sel 14 . Imię m atki (wypełn ić w przypad ku gdy nu mer 
numer Pesel nie został nadan y) nie <?osta ł nadany) Pesel nie został nadany) 

D.2. ADRES ZAMIESZKANI A 

15 . Kraj 16 . Woj ewództwo 17. Powiat 

18. Gmina 19 . Ulica 20 . Nr domu 21. Nr loka lu 

22. Miejscowość 23 . Kod pocztowy 24. Poczt a 

D.3. ADRES DO KORESPONDENCJI ( wypełnić j eże li adres j est inny niż adres w poz . D.2.) 

25. Kraj 26. Woj ew ództwo 27. Pow iat 

28 . Gmina 29. Ul ica 30 . Nr domu 3 1. Nr loka lu 

3 2 . Miej scowość 33. Kod pocztowy 34 . Poczta 

* Wraz z korektą informacji podatnik ma obowiązek złożen ia pisemnego uzasadnienia przyczyny korekty - art . 8 1 ustawy Ordynacja podatkowa ; 
** Wp isać w przypadku prowadzenia dz iała lności gospodarczej ; 
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WYPEŁNIAĆ NA MASZVNIE, KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE, DUŻVMI DRUKOWANYMI UTERAMI, CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM 

E. DANE DOTYCZĄCE PRZEDMIOTÓW OPODATKOWANIA NIEPODLEGAJĄCYCH ZWO LNIE NIU 

E.1. POWIERZCHNIA GRUNTÓW 

Podstawa opodatkowania w 1112/ha 

1. Związanych z prowadzeniem działa l ności qospodarczej , bez wzq lędu 35. 

na sposób zakwa lifikowania w ewidencji qruntów i budynków 
m' 

36. 
2. Pod jeziorami, zajętych na zb iorn iki wodne retencyjne lub elektrowni 
wodnych* ha 

37. 
3. Zajętych na zbiorn iki wodne przeznaczone na n ieodpłatną dzia ła l ność 

o charakterze rekreacyjnym m' 

38. 
4. Zajętych na prowadzenie dz iałalności gospodarczej o charakterze 

sportowo - rekreacyjnym m' 

39. 
5. Zajętych pod budowle infrastruktury portów rzecznych, budowle 

infrastruktury zapewn iającej dostęp do portów i przystani rzecznych m' 

6. Pozosta łych Qruntów, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej 40. 
statutowej dz iałalności pożytku publicznego przez organizacje 

m' pożytku publicznego 

E.2. POWIERZCHNIA UŻYTKOWA BUDYNKÓW LUB ICH CZĘŚCI ** 

Podstawa opodatkowania w 1112 

Kondyqnacje o Kondyqnacje o 
wysokości od 1,40 m do wysokości powyżej 

Suma 2,20 m-zaliczyć 50% 2,20 m-za l iczyć 100% 
powierzchni powierzchni 

41. 42. 43. 
1. Mieszka lnych 

m' m' m' 

2. Związa nych z prowadzeniem dzia ła lnośc i qospodarczej oraz 44. 45. 46. 
od budynków mieszkalnych lub ich części za jętych na prowadzenie 

m' m' m' dz iała lności gospodarczej 
47. 48. 49. 

3. Zajętych na prowadzen ie dzia ła lności gospodarczej 
w zakresie obrotu kwa lifikowanym materiałem siewnym m' m' m' 

4. Związa nych z udzielaniem św iadczeń zdrowotnych w rozumieniu 50. 51. 52. 
przepisów o działa lności leczniczej , zajętych przez podmioty 

m' m' m' udzielające tych św iadczeń 

5. Zajętych na prowadzenie działaln ości Qospodarczej o charakterze 53. 54. 55. 
sportowo - rekreacyjnym oraz bezpośred nio zw iąza nych z tą 
działa lnośc ią m' m' m' 

6. Pozostałych , w tym za jętych na prowadzenie od płatnej statutowej 56. 57. 58. 
działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku 

m' m' m' publicznego 
59. 60. 61. 

7. Zajętych na wielostanowiskowe garaże wielokondygnacyjne 
m' m' m' 

8. Zajętych na dz iała l ność w zakresie rehabilitacj i zawodowej 62. 63. 64. 
i społecznej osób o znacznym i umiarkowanym stopniu 
n iepełnosprawności m' m' m' 

E.3. WARTOŚĆ BUDOW LI LUB ICH CZĘŚCI ZWIĄZANYCH Z PROWADZE NIEM DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ 

Podstawa opodatkowan ia w zł z dokładnością do I zł 

lwartoSC ustalona na podstawi~ art. 4 ust . 1 pkt 3 bądi art. 4 ust. 3-7 ustawy o podatkach i opłatach 

okalnych 

65. 
1. Budowle 

66. 
2. Budowle zajęte na prowadzenie dzia ła lnośc i gospodarczej 

o charakterze sportowo - rekreacyjnym 

3. Budowle infrast ruktury portów rzecznych, budowle infrastruktury 67. 

zapew niającej dostęp do portów i przystan i rzecznych 
68. 

4. Budowle zaj ęte na wie lostanowiskowe ga raże wielokondygnacyjne 

* Na leży podać z dokładnością do czterech miejsc po przecinku; 

** Do powierzchni użytkowej budynku lub j ego części należy za l i czyć powierzchnię mierzo ną po wewnętrznej długości ścian na wszystkich 

kondygnacjach, z wyjątkiem powierzchni klatek schodowych oraz szybów dźwigowych . za kondygnację uważa s ię rów nież garaże podz iemne, 

piwnice, sutereny i poddasza użytkowe; 
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WYPEŁNIAĆ NA MASZVNIE, KOłl.PUTEROWO WB RĘCZNIE, DUŻVMI DRU CWANYMI LITERAMI, CZARNYM LUB NIEBIESKIM Kot.OREM 

F. DANE O NIERUCHOMOŚCIACH I OBIEKTACH BUDOWLANYCH PODLEGAJĄCYCH 
OPODATKOWANIU LUB ZWOLNIENIU * 

F.1. POŁOŻENIE NIERUCHOMOŚCI (ADRES) 
69 . Ulica 

I 

70. Nr budynku 

I 

71. Nr lokalu 

F.2. DATA ZAISTNIENIA ZDARZENIA MAJĄCEGO WPŁYW NA POWSTANIE/ WYGAŚNIĘCIE OBOWIĄZKU 
PODATKOWEGO / ZMIANY 

I 

72. Data nabycia I objęcia w po.siadanie (dd-mm-rrrr) 73. Data zbycia I zmiany (d d-mm-r.-rr) 

74. Numer aktu notarialnego, data s·porządzenia (dd -mm-nTr-) 

F.3. FORMA WŁADANIA (zaznaczyć właściwy kwadrat) 

I 
75 . Rodzaj własności 76. Rodzaj posiadania s-amoisłnego 

O własność Q współwłasność Q posiadanie Q współposiadan ie 

77. Rodzaj użytkowania 78 . Rodz.aj pos·iadania z .ależnego 

O użytkowan ie wieczyste O współużytkowan ie O posiadanie O współposi adan ie 

F.4. IDENTYFIKATORY GEODEZYJNE NIERUCHOMOŚCI 

OBRĘB EWIDENCYJNY 

I 

79 . Numer obrębu 80. Nazwa obrębu 

I DZIAŁKI 

I 

81. Numer geodezyjny dzia-łki 82. Łączna powierzc hn ia działki 83. Udziat utamkowy 84. Obliczony udziat 
m' I m' 

I BUDYNKI 

I 

85. Numer geodezyjny b udynku 86 . Powierzchnia użytkowa budynk u 
m' 

I LOKALE 

87. Numer geodezyjny lokalu 88. Powierzchnia użytkowa lok-a_lu wraz z udziałem w części wspólnej 
m' 

F.5. BUDOWLE ZWIĄZANE Z PROWADZENIEM DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ 

89. Nazwa budowl'i 90. Numer inwentarzowy 91. WartoŚ-Ć 

F.6. KSIĘGA WIECZYSTA 

I 
92 .. Numer księgi wieczystej lub zbioru dokumentów 

GRUNT 

I 
93 . Numer księgi wieczystej lub zbioru dokumentów 

LOKAL 

94. 

NAZWA SĄDU SĄD REJONOWY W GLIWICACH 

G. INFORMACJA O ZAŁĄCZNIKACH 

I 95 . Nazwa załącznika (zaznaczyć właściwy kwad rat) 

I a form ularz dane o nieruchornośaiacłi DON-NI 

I a form ularz dane o zwolnieniach DOZ-N 

I 

a form ularz dane o współwłaścicielach, wspólużytkowni kaoh, współposiadaczach DW-1 

a INNE (obo wpisać jakie) 

I 
* W przypadku nabycia, objęcia w posiadanie więcej n iż j ednej n ieruchomości nal eży wypełnić załączn i k DON-NI DANE O NIERUCHOMOŚCIACH ; 
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WYPElNIAĆ NA MASZVNIE, KOMPUTEROWO WB RĘCZNIE, OUŻVMI DRUXO"'IANVMJ LITERAMI, CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOt.OREM 

H. PODPIS PODATNIKA LUB OSOBY REPREZENTUJĄCEJ PODATNIKA 
96. Imię i nazwisko podatnika / o,soby repre.zentującej 9 7 . Podpis 

podat nika 

98 . Data wypełni enia ( dd-mm- rrr) 99. Liczba załączni ków DW- 1 
(po<y<jil ...,,,.in1ana w pnypad ...ękS•e<J llO!d P"diliSów) 

I. ADNOTACJE ORGANU PODATKOWEGO 
100. Uwagi organu podatkowego 

101. Data wprowadzenia do ewidencji 102. Podpis i pieczęć pracownika organu podatkowego 

I N- 1 4 1.: 
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WYPEŁNIAĆ NA MASZYNIE, KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE, oużyMI ORUKOWANYMI LITERAMI, CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM. 

1. I dentyfikator podatkowy NIP I numer PESEL (niepotrzebne skreśl ić) podatnika1 

2 . Num er telefonu kontaktowego (dane n i eobowiązkowe ) 

Załączn i k Nr 2 
do uchwały Nr Vll/126/2015 
Rady Miasta Gliwice 
z dn ia 18 czerwca 201 5 r. 

I DN-1 I DEKLARACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI 
3 . Rok 

- -
Podstawa Ustawa z dnia 12 stycznia 199 1 r. o podatkach i opłatach lokalnych (j. t. Dz. U. z 2014 r., poz. 849 z póżn. 
prawna: zm.) 

Formula rz przeznaczony dla osób prawnych, jednostek orqanizacyj nych oraz spółek niemających 
osobowości prawnej będącftch właścicielami n ieruchomości lub obiektów budow lanych, posiadaczami 
samoistnymi n i eruchomości ub obiektów budowlanych, użytkownikami wieczystym i gruntów, posiadaczami 

Składający: nieruchomości lu b ich częśc i albo obiektów budowlanych lub ich części, stanowiących własność Ska rbu 
Pa ri stwa lu b jednostki samorządu teryt or ialneqo oraz dla osób fizycznych będących współwłaścicie l ami lub 
współpos iadaczam i z osobami w-awnymi, bądż z innymi jed nostkami organ i zacyjn~mi nieposiadającymi 
osobowości prawnej lub ze spó kami niepos i adającymi osobowości prawnej, z wyjąt iem osób fizycznych 
tworzących wspólnotę m ieszka niową. 

Termin Do 31 styczn ia każdego roku podatkowego lub w termin ie 14 dni od zaistnienia oko l iczności mających 
składan i a: w pływ na powstanie (wygaśn ięc i e) obow iązku podatkowego lub wysokość opodatkowania. 

A. MIEJSCE SKŁADANIA DEKLARACJI 

4. Nazwa i adres siedziby organu podatkowego 

Prezy dent Miasta G l iwice 

44-100 G liw ice , u l. Zwyc ięstwa 21 

B. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI 
Wraz z ko rek tci deklaracji podatnik m a obowicizek złożen i a pisemneqo uzasadnien ia p rzy czy ny korekty 
- art. 81 ustawy Ordy nacja podatkow a . 

5. Okoliczności powodujące obowiązek złożenia deklaracji (zaznaczyć wlaśc iwy kwadrat): 

D 1. złożenie deklaracj i rocznej 

02. k orek ta dek laracj i 

03. pow stan ie obowiązku podatkow ego w tra k c ie rok u 
(zaznaczyć w przypadku powstania obow iązku podatkowego po raz pierwszy) 

D 4 . wygaśn ięc i e obowiąz ku podatk o w ego 
b~~~~fc~~mwofo~lfk~~~n i;}ygaśn ięcia obowiązku podatkowego w stosunku do wszystkich nieruchomości, obiektów budowlanych będących 

obowiązuje za o k res od ( m i es i ąc - r o k) „ .. ... .. ..... „„ ..... „ „„ ..... ... .. „. 

-

C. PODMIOT ZOBOWIĄZANY DO ZŁOŻENIA DEKLARACJI 

6 . Rodzaj podmiotu (zaznaczyć wlaści wy kwadrat) : 

D 1. właściciel, użytkownik lub posiadacz 
I 

D 2. współwłaścic i el, współużytkown i k lub współposiadacz 

1 Numer PESEL wp isują podatn icy będący osobami fizycznymi objętym i rejestrem PESEL, nieprowadzący działa lności gospodarczej lub n iebędący zarejestrowanymi 
podatnikami podatku od towarów i usług. Identyfikator podatkowy NIP wp isują pozostali podatnicy. 

DN-1 lts 
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. WYPEŁNIAĆ NA MASZYNIE, KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE, DUŻYMI DRUKOWANYMI LITERAMI, CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM. 

D. DANE PODATNIKA 

* - dotyczy podatn ika n iebędącego osobą fizyczną ** - dotyczy podatnika będącego osobą fizyczną 

D.1. DAN E IDENTYFIKACYJN E 

7. Rodzaj podatnika ( zaznaczyć właśc i wy kwadrat) 

D i. osoba prawna 

D 2 . spółka niepos i adająca osobowości pra wnej 

D 3 . jednostka organizacyjna niepos i adająca osobowości prawn ej 

D 4. osoba fizyczna 
8. Nazwa pełna * /Nazwisko, pierwsze imię ** 

9. Data urodzenia ** (wypełnić w przypadku 10. linię ojca ** (wypełnić w przypadku gd y 11. Irnię rnatki * * (wypełnić w przypadku gdy numer 
gd y numer PESEL nie został nadany} numer PESEL nie został nadany) PESEL nie został nadany) 

12. Numer PESEL** 13. Identyfikator REGON 14. Numer Polskiej Klasyfikacji 
(wypełn ić w przypadku nadania) Działalności (PKO) (dane n ieobowiązkowe) 

D.2. ADRES SIEDZIBY* /ADRES ZAMIESZ KANIA** 

15. Kraj 16. Województwo 17. Powiat 

18. Gmina 19. Ulica 20. Nr domu 21. Nr lokalu 

22. Miejscowość 23. Kod pocztowy 24. Poczta 

D.3. ADRES DO KORESPOND ENCJI (podać j eżeli j est inny niż w poz. D.2.} 

25. Kraj 26. Województwo 27. Powiat 

28. Gmina 29. Ulica 30. Nr domu 31. Nr lokalu 

32. Miejscowość 33 . Kod pocztowy 34. Poczta 
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WYPEŁNIAĆ NA MASZYNIE KOM PUTEROWO LU B RĘCZNIE DUŻYMI DRUKOWANYMI UTERAMI CZARNYM LU B NIEBIESKIM KOLOREM 

E. DANE DOTYCZĄCE PRZEDMIOTÓW OPODATKOWANIA 

E.1. POWIE RZC HNIA GRUNTÓ W 
Podstaw~ ~!'1(1,~\kowania Stawka podatku Kwota podatku 

zł,gr zł,g r 

1. Związanych z prowadzeniem 35. 36. 37. 
dzialalności gospodarczej, bez względu na zł /m2 
sposób zakwalifikowania w ewidencji m2 
aruntów i budvnków 

2. Pod jeziorami, zajętych na zbiorniki 38. 39. 40. 
wodne retencyjne lub elektrowni zł /ha 
wodnych 2 ha 

3. Zajętych na prowadzenie działalności 41. 42. 
zł /m2 

43. 
gospodarczej o charakterze sportowo-
rekreacyjnym m2 

4 . Zajętych pod budowle infrastruktury 44. 45. 
zł /m2 46. 

portów rzecznych, budowle infrastruktury 
zapewniającej dostęp do portów m2 
i przvstani rzecznvch 

5 . Zajętych na zbiorniki wodne 47. 48. 49. 
przeznaczone na nieodpłatną działalność 

m2 zł /m 2 

o charakterze rekreacyjnym 

6. Pozostałych, w tym zajętych na 50. 51. 52. 
prowadzenie odpłatnej statutowej 

m2 zł /m 2 
dzialalności pożytku publicznego p r zez 
organizacje pożytku publicznego 

E.2 . POWIERZCH NIA UŻYTKOWA BUDYNKÓW LUB ICH CZEŚ CI 
Podstawa opodatkowania Stawka podatku Kwota podatku 

wm 2 
zł,gr zł,g r 

53. 54. 55. 
1. Mieszkalnych - ogółem : m2 

- od 1,40 do 2,20 m 56. 
w tym (zaliczyć 50010 powierzchni) m2 

zł /m 2 
kondygnacji 

57. o wysokości : - powyżej 2,20 m m2 
2. ZwiC1zanych z prowadzeniem 58. 59. 60. 
dzialalności qospodarczej oraz części 
budynków mieszkalnych zajętych na 
prowadzenie działalności qospodarczej -
oqółem : m2 zł /m2 

- od 1,40 do 2,20 m 61. 
w tym (zaliczyć 500/o powierzchni) m2 

kondygnacji 
o wysokości: 62. 

- powyżej 2,20 m m2 

3 . Zajętych na prowadzenie działalności 63. 64. 
qospodarczej w zakresie obrotu 65. 
kwalifikowanym materiałem siewnym m2 
- oqólem : 

- od 1,40 do 2,20 m 66. zł /m 2 
w tym 

(zaliczyć 500/o powierzchni) m2 
kondygnacji 
o wysokości: 

- powyżej 2,20 m 67. 
m2 

4 . Związanych z udzielaniem świadczerl 68. 69. 70. 
zd rowotnych w rozumieniu przepisów 
o działalności l eczniczej, zajętych przez 
podmioty udzielające tych świadczerl 

m2 zł /m2 - ogólem: 

- od 1,40 do 2,20 111 71. 
w tym (zaliczyć 50% powierzchni) m2 

kondygnacji 
o wysokości : 72. 

- powyżej 2,20 m m2 

5 . Zajętych na prowadzenie działalności 7 3. 7 4. 7 5. 
qospodarczej o charakterze sportowo 
rekreacyjnym oraz bezpośrednio 
zwii'lzanych z ti'I działalnościi'I - oqółem: m2 

- od 1,40 do 2,20 m 76. zł /m2 

w tym (zaliczyć 50% powierzchni) m2 
kondygnacji 
o wysokości : 77. 

- powyżej 2,20 m m2 

6. Pozostałych, w tym zajętych na 7 8. 7 9. 80. 
prowadzenie odpłatnej statutowej 
dzialalności pożytku publiczneqo p r zez 
orqanizacje pożytku publiczneqo - oqółem : m2 zł /m2 

- od 1,40 do 2,20 111 81. 
w tym (zaliczyć 500/o powierzchni m2 

kondygnacji 
82. o wysokości : - powyżej 2, 20 111 m2 

2 Na leży podać z dokładnością do czterech miejsc po przecinku. 
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7. Zajętyc h na wielostanowiskowe qaraże 83 . 84 . 85 . 
wie lokondyqnacy jne - oqółem : m2 

- od 1 ,40 do 2 ,20 m 86. 
zł / m2 w tym (zaliczyć 50% powierzchni) m2 

kondygnacji 
o wysokości : - powyżej 2, 20 m 87. 

m2 
8 . Zajętych na dz iałalność w zakresie 88. 89 . 90. 
rehabilitac ji zawodowej i społecznej osób 
o znacznym i umiarkowanym stopniu 
niepelnosprawności - ogółem : m2 zł /m 2 

- od 1,40 do 2,20 m 91. 
w tym (zaliczyć SQ O/o powierzchni) m' 

kondygnacji 
92. o wysokości : - powyżej 2, 20 m 

m' 

E.3 . WARTOŚĆ BUDOWLI LU B ICH CZĘŚCI ZWIĄZANYCH Z PROWADZENIEM 
DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ 

I 
Podstawa opodatkowania Stawka podatku Kwota podatku 

w zl z dokładnością do 1 zl zł,gr 

93. Wartość budowli 94. 95 . 
(ustalona na POdstawie art. 4 ust. 1 
pkt 3 bądź art. 4 ust. 3 • 7 ustawy 

O/o 1. Budowle o podatkach i opłatach lokalnych) 

zł 

96. 97 . 98. 
2 . Budowle zajęte na prowadzenie 
działa l ności gospodarczej o charakterze O/o 
sportowo - rekreacyjnym 

zł 

3 . Budowle infrastruktury portów 
99. 100. 101. 

rzecznych, budowle infrastruktury O/o zapewniające dostęp do portów 
i p r zy stani rzecznych 

zł 

102. 103 . 104. 

4. Budowle zajęte na wielostanowiskowe 
garaże wielokondygnacyjne 

O/o 
7ł 

F. ŁĄCZNA KWOTA PODATKU 

105. 

Kwota podatku ••• (w zł z do kła dności ą d o 1 zł) 
(S uma kwot z części E.l ., E.2 . i E.3.) 

z ł 

G. INFORMACJA O ZAŁĄCZNIKACH DO DEKLARACJI 

106. Liczba załączn ików {DO N- ND DANE o NIERUCHOMOSCIACH 107. Załącznik { DOZ-N DAN E o ZWOLNIENIACH w PODATKU 
I OBIEKTACH BUDOWLANYCH) OD NIERUCHOMOŚCI) 

O t a k O nie 

H. PODPIS PODATNIKA/ OSÓB UPRAWNIONYCH DO REPREZENTOWANIA 
PODATNIKA 

108. Imię i nazwisko podat nika/osoby rep rezentującej 109. Podpis (pieczęć ) 
podatn ika 

110. Im ię i nazwisko podatnika/osoby reprezentującej 111. Podpis (pie częć ) 
podatn ika 

112. Imię i nazwisko podat nika/osoby reprezentującej 113. Podpis (pieczęć ) 
podatnika 
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114. Data wypełnienia dekla racji (d z ie ri - miesiąc- rok ) 115. Li czba załączników DW- 1 
(pozycja wypełn iana w przypadku większej ik>ści podpisów) 

116. Im ię i nazwisko osoby w skaza nej do kontaktu 117. Telefon osoby w skazanej do konta kt u 
(da ne n ieobowiązkowe) (dane n ieobowi ązkowe) 

11. 
- -

ADNOTACJE ORGANU PODATKOWEGO 
118. uwagi o rganu podatkowego 

119 . Kwota do przypisu 120. Kwota do odpisu 

121. Data (dzieri - mies i ąc - rok) 122. Podpis i p i eczęć pracownika organu podatkowego 

* * *Zgodnie z a rt. 63 Ordynacji podatkowej (j.t. Dz. U. z 2015 r. , poz. 613 z późn. zmianami) podstawy 
opodatkowania, kwoty podatków, odsetki za zwłokę oraz opłaty prolongacyjne pod legają zaokrągleniu 

do pełnych złotych (kwoty wynoszące mniej niż 50 g roszy pomija się, a końcówki kwot wynoszące 50 
i więcej g roszy podwyższa się do pełnych złotych ). 

Pouczenie 
W przypadku n iewpłacen ia w określonych ustawowo terminach kwoty na leżnego podatku lub wpłacen ia jej w niepełnej wysokości , 

niniej sza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie z przepisami art. 3a ustawy z dnia 17 

czerwca 1966r. o postępowani u egzekucyj nym w administracji (j. t. Dz. U. z 2014 r., poz. 1619 z póżn. zm ianami) . 

Załączn i k dane o nieruchomościach i obiektach budowlanych (DON - ND) - stanowi integra l ną część fo rmularza 

i win ien być s kładany w raz z de klaracją. 
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