DEKLARACJA
W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI NA ROK….
DN-2

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XIV/91/2011
Rady Miejskiej
w Lubniewicach
z dnia 29 grudnia 2011 r.

Podstawa prawna : art 6 ustawy z dnia 12.01.1991 o podatkach i opłatach lokalnych ( Tekst jednolity Dz.U z 2006r Nr 121 poz 844
z póź zm)
Składający

: Formularz przeznaczony jest dla osób prawnych, jednostek organizacyjnych oraz spółek nie mających osobowości
prawnej, jednostek organizacyjnych Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa a takŜe jednostek organizacyjnych
Państwowego Gospodarstwa Leśnego – Lasy Państwowe będących właścicielami nieruchomości lub obiektów
budowlanych, posiadaczami samoistnymi nieruchomości lub obiektów budowlanych, uŜytkownikami wieczystymi
gruntów oraz posiadaczami nieruchomości lub ich części albo obiektów budowlanych lub ich części stanowiących
własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego oraz dla osób fizycznych będących
współwłaścicielami lub współposiadaczami nieruchomości z osobami prawnymi, bądź innymi jednostkami
organizacyjnymi nieposiadającymi osobowości prawnej

Termin składania : Do dnia 31 stycznia kaŜdego roku podatkowego jak równieŜ w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności
mających wpływ na powstanie lub wygaśnięcie obowiązku podatkowego lub zaistnienie zdarzeń mających wpływ
na wysokość podatku
Miejsce składania: Siedziba organu podatkowego właściwego ze względu na miejsce połoŜenia przedmiotu opodatkowania

A. MIEJSCE SKŁADANIA INFORMACJI
Burmistrz Lubniewic, 69 – 210 Lubniewice, ul. Jana Pawła II 51, woj. Lubuskie
B. DANE PODATNIKA
B.1. DANE IDENTYFIKACYJNE
właściciel

posiadacz samoistny

uŜytkownik wieczysty

posiadacz zaleŜny

Miejsce / adres / połoŜenia przedmiotów opodatkowania
Identyfikatory działek ewidencyjnych

Oznaczenie Księgi Wieczystej i Sądu lub zbioru dokumentów określających własność

Pełna nazwa

Nr NIP
Nr Regon

Nazwa skrócona

PKD

B.2. ADRES SIEDZIBY
Kraj

Województwo

Powiat

Gmina

Ulica

Nr domu

Miejscowość

Kod

Nr lokalu

Poczta

C. OBOWIĄZEK SKŁADANIA INFORMACJI
informacja składana po raz pierwszy

korekta uprzednio złoŜonej informacji

D. DANE DOTYCZĄCE PRZEDMIOTÓW OPODATKOWANIA – z wyjątkiem
zwolnionych
I. Budynki lub ich części

Powierzchnia
uŜytkowa w
m²

Stawka
podatku

Kwota
podatku

1. mieszkalne
2. związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, oraz budynki
mieszkalne lub ich części zajęte na prowadzenie działalności
gospodarczej
3. zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu
kwalifikowanym materiałem siewnym
4. związane z udzielaniem świadczeń zdrowotnych, w rozumieniu
przepisów o działalności leczniczej , zajęte przez podmioty udzielające
tych świadczeń
5. pozostałe
6. zajęte na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności poŜytku
publicznego przez organizacje poŜytku publicznego
II. Budowle lub ich części związane z prowadzeniem działalności

Wartość w zł
2%

gospodarczej ( wartość o której mowa w ustawie)
III. Grunty

Powierzchnia
w m²

związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na
sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków
2. pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej
działalności poŜytku publicznego przez organizacje poŜytku
publicznego
a/ zabudowane i zurbanizowane ( B,Ba,Bz,BP,K,Tr )

Stawka
Podatku

1.

x

b/ pod wodami
c/ inne ( dr, Tk, Ti)
3.

pod jeziorami, zajęte na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni
wodnych

Powierzchnia
w ha

Kwota naleŜnego podatku do zapłaty
( po zaokrągleniu do pełnych złotych)

E. INFORMACJA O PRZEDMIOTACH ZWOLNIONYCH
1.

Grunty stanowiące nieuŜytki z wyjątkiem zajętych na prowadzenie

Powierzchnia w m²

działalności gospodarczej( N)
2.

Grunty zadrzewione i zakrzewione z wyjątkiem zajętych na
prowadzenie działalności gospodarczej (Lz)

3.

Inne zwolnienia – podać rodzaj, przepis prawa – z jakiego tytułu
występuje zwolnienie

Powierzchnia w m²

X

F. INFORMACJA O ZAŁĄCZNIKACH – liczba składanych załączników
G. OŚWIADCZENIE I PODPIS PODATNIKA/ OSOBY REPREZENTUJĄCEJ ( niepotrzebne skreślić)
Oświadczam, Ŝe są mi znane przepisy Kodeksu karno skarbowego o odpowiedzialności za podanie danych
niezgodnych z rzeczywistością

Imię

Nazwisko

Data wypełnienia

Podpis i pieczątka

H. ADNOTACJE ORGANU PODATKOWEGO

Data i podpis przyjmującego formularz

POUCZENIE :
1. W przypadku niewpłacenia w terminach określonych w art 6 ust.9 ustawy kwoty naleŜnego podatku
od nieruchomości lub wpłacenia jej w niepełnej wysokości, niniejsza deklaracja stanowi podstawę do
wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 czerwca 1966r
o postępowaniu egzekucyjnym w administracji ( Dz.U z 2002 Nr 110 poz. 968 ze zm).
2. Obowiązek składania deklaracji na podatek od nieruchomości dotyczy równieŜ podatników
korzystających ze zwolnień na mocy przepisów niniejszej ustawy.
NaleŜny podatek płatny jest w ratach na rachunek bankowy gminy prowadzony przez BS Ośno
Lubuskie O//Lubniewice 53 8369 0008 0050 0018 2000 0010

Nr załącznika .......

ZAŁĄCZNIK DO
DEKLARACJI
DN –2
A. DANE PODATNIKA
Pełna nazwa

Nr NIP
Nr Regon

właściciel

posiadacz samoistny

uŜytkownik wieczysty

posiadacz zaleŜny

Miejsce / adres / połoŜenia przedmiotów opodatkowania
Identyfikatory działek ewidencyjnych
Oznaczenie Księgi Wieczystej i Sądu lub zbioru dokumentów określających własność

B. DANE DOTYCZĄCE PRZEDMIOTÓW OPODATKOWANIA
. Budynki lub ich części

Powierzchnia
uŜytkowa w
m²

Stawka
podatku

Kwota
Podatku

Wartość w zł

2%

Kwota
podatku

Powierzchnia
w m²

Stawka
Podatku

Kwota
Podatku

1. mieszkalne
2. związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, oraz budynki
mieszkalne zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej
3. zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu
kwalifikowanym materiałem siewnym
4. związane z udzielaniem świadczeń zdrowotnych, w rozumieniu
przepisów o działalności leczniczej , zajęte przez podmioty
udzielające tych świadczeń
5. pozostałe
6. zajęte na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności poŜytku
publicznego przez organizacje poŜytku publicznego
II. Budowle

III. Grunty
1. związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na
sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków
2. pozostałe

X

a/ zabudowane i zurbanizowane ( B,Ba,Bz,BP,K,Tr )
b/ pod wodami ( wp, Ws)
c/ inne ( dr, Tk, Ti)
3. pod jeziorami, zajęte na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni
wodnych

Powierzchnia
w ha

C. INFORMACJA O PRZEDMIOTACH ZWOLNIONYCH
1. Grunty stanowiące nieuŜytki z wyjątkiem zajętych na prowadzenie

Powierzchnia w m²

działalności gospodarczej( N)
2. Grunty zadrzewione i zakrzewione z wyjątkiem zajętych na
prowadzenie działalności gospodarczej (Lz)
3. Inne zwolnienia – podać rodzaj, przepis prawa – z jakiego tytułu
występuje zwolnienie

Powierzchnia w m²

