1. Numer identyfikacji Podatkowej
składajcego deklaracj

...............................................................
Załcznik Nr 1
do Uchwały Rady Miejskiej
w Nowej Dbie
Nr XLVI/314/05 z dnia
27 padziernika 2005 roku

DN – 1
DEKLARACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOCI
2. Rok
.............................

Podstawa prawna:

Składajcy:

Termin składania:

Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (T j. Dz. U. z
2002 roku Nr 9, poz. 84 ze zm.)
Formularz przeznaczony jest dla osób prawnych, jednostek organizacyjnych oraz
Spółek nie majcych osobowoci prawnej bdcych włacicielami nieruchomoci
lub obiektów budowlanych, posiadaczami samoistnymi nieruchomoci lub
obiektów budowlanych, uytkownikami wieczystymi gruntów, posiadaczami
nieruchomoci lub ich czci albo obiektów budowlanych lub ich czci,
stanowicych własno Skarbu Pastwa lub jednostki samorzdu terytorialnego
oraz dla osób fizycznych bdcych współwłacicielami lub współposiadaczami z
osobami prawnymi , bd z innymi jednostkami organizacyjnymi
nieposiadajcymi osobowoci prawnej lub z spółkami nieposiadajcymi
osobowoci prawnej, z wyjtkiem osób tworzcych wspólnot mieszkaniow.
Do 15 stycznia kadego roku podatkowego; w terminie 14 dni od zaistnienia
okolicznoci majcych wpływ na powstanie, bd wyganicie obowizku
podatkowego lub zaistnienia zdarze majcych wpływ na wysoko podatku.

Miejsce składania:

Burmistrz Miasta i Gminy Nowa Dba, właciwy ze wzgldu na miejsce
połoenia przedmiotów opodatkowania.
A. MIEJSCE SKŁADANIA DEKLARACJI
3. Burmistrz Miasta i Gminy Nowa Dba
ul. Rzeszowska 3, 39 – 460 Nowa Dba

B. DANE IDENTYFIKACYJNE
4. Rodzaj składajcego deklaracj (zaznaczy właciw kratk)
 1. osoba prawna
 2. jednostka organizacyjna
 3. spółka nie majca osobowoci prawnej
5. Rodzaj własnoci, posiadania (zaznaczy właciw kratk)
 1. właciciel
 2. współwłaciciel
 3. posiadacz samoistny
 4. współposiadacz samoistny
 5. uytkownik
 6. współuytkownik wieczysty
 7. posiadacz
 8. współposiadacz
6. Miejsce/a (adres/y) połoenia przedmiotów opodatkowania oraz numer/y działek

7. Numer/y ksigi wieczystej lub zbioru/ów dokumentów

8. Nazwa pełna

9. Nazwa skrócona

10. Identyfikator REGON

11. Klasa rodzaju działalnoci (PKD) zgodnie z rozporzdzeniem Rady Ministrów z dnia 20 stycznia
2004 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalnoci (PKD)- (Dz. U. Nr 34, poz. 289 ze zm.)

12. Wielko przedsibiorcy-poda wg ustawy O swobodzie działalnoci gospodarczej (Dz. U.
z 2004 r. Nr 173, poz. 1807 ze zm.)

ADRES SIEDZIBY
13. Kraj

14. Województwo

15. Powiat

16. Gmina

17. Ulica

18. Numer domu / Nr lokalu

19. Miejscowo

20. Kod pocztowy

21. Poczta

C. OKOLICZNOCI POWODUJCE KONIECZNO ZŁOENIA DEKLARACJI
22. Okolicznoci (zaznaczy właciw kratk)
 1. deklaracja roczna
 2. korekta deklaracji rocznej od miesica.............................
D. DANE DOTYCZCE PRZEDMIOTÓW OPDATKOWANIA ( z wyjtkiem zwolnionych)
Wyszczególnienie
Podstawa
Stawka podatku w
Kwota podatku
opodatkowania zł, gr
w zł, gr (naley
zaokrgli do
pełnych
dziesitek
groszy)
D.1 POWIERZCHNIA GRUNTÓW
1. zwizanych z prowadzeniem
24.
25.
23.
działalnoci gospodarczej, bez wzgldu
na sposób zakwalifikowania w ewidencji ........................m2 .....................
........................
gruntów i budynków
26.
27.
28.
2.pod jeziorami, zajtych na zbiorniki
wodne retencyjne lub elektrowni
wodnych
....................... m2 ....................... .......................
3. pozostałe grunty:
30.
31.
29.
w tym zajtych na prowadzenie
odpłatnej statutowej działalnoci
....................... m2 ....................... .......................
poytku publicznego przez organizacje
poytku publicznego

D.2 POWIECHNIA BUDYNKÓW LUB
ICH CZI
1. mieszkalnych - ogółem
32.
........................m2
35.
w tym:
- kondygnacji o wysokoci od 1,40 do 2,20
........................m2
m (zaliczy 50% powierzchni)
- kondygnacji o wysokoci 2,20 m

33.
..........................
36.
.........................

34.
........................
37.
.......................

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

* Do powierzchni uytkowej budynku lub jego czci naley zaliczy powierzchni mierzon, po
wewntrznej długoci cian na wszystkich kondygnacjach, z wyjtkiem powierzchni klatek
schodowych oraz szybów dwigowych. Za kondygnacj uwaa si równie garae podziemne,
piwnice, suteryny i poddasza uytkowe.
40.
2. zwizanych z prowadzeniem
38.
39.
działalnoci gospodarczej oraz od
czci budynków mieszkalnych
zajtych na prowadzenie działalnoci
........................m2 ........................ .......................
gospodarczej ogółem
w tym:
- kondygnacji o wysokoci od 1,40 do 2,20
m (zaliczy 50% powierzchni)
.......................
........................m2 .......................
- kondygnacji o wysokoci powyej 2,20 m

3.zajte na prowadzenie działalnoci
gospodarczej w zakresie obrotu
kwalifikowanym materiałem siewnym
ogółem,
w tym:
- kondygnacji o wysokoci od 1,40 do 2,20

m (zaliczy 50% powierzchni)
- kondygnacji o wysokoci powyej 2,20 m

4. zajte na prowadzenie działalnoci
gospodarczej w zakresie wiadczenia
usług medycznych ogółem,
- kondygnacji o wysokoci od 1,40 do 2,20

m (zaliczy 50% powierzchni)
- kondygnacji o wysokoci powyej 2,20 m

5. pozostałych ogółem
w tym zajtych na prowadzenie
odpłatnej statutowej działalnoci
poytku publicznego przez organizacje
poytku publicznego, garae:

- kondygnacji o wysokoci od 1,40 do 2,20
m (zaliczy 50% powierzchni)
- kondygnacji o wysokoci powyej 2,20 m

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

41.

42.

43.

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

........................

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

.......................

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

.......................

44.

46.

45.

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

........................

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

......................

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

.......................

47.

49.

48.

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

........................

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

........................

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

........................

D.3 BUDOWLE
1. budowle
(warto, o której mowa w przepisach
o podatkach i opłatach lokalnych)
E. ŁCZNA KWOTA PODATKU

50.

51.

............................

.......................... ........................

Kwota podatku
Suma kwot z kol. D (naley zaokoragli do pełnych złotych)

52.

53.
.................................

F. INFORMACJA O PRZEDMIOTACH ZWOLNIONYCH
(poda powierzchni, bd warto budowli przedmiotów zwolnionych oraz przepis prawa – z jakiego
tytułu wystpuje zwolnienie)

G. OWIADCZENIE I PODPIS SKŁADAJCEGO/ OSOBY REPREZENTUJCEJ
SKŁADAJCEGO
Owiadczam, e podane przeze mnie dane s zgodne z prawd
54. Imi
55. Nazwisko

56. Data wypełnienia (dzie-miesic- rok)

57. Podpis (piecz) składajcego / osoby
reprezentujcej składajcego

H. ADNOTACJE ORGANU PODATKOWEGO
58. Uwagi organu podatkowego

59. Data i podpis przyjmujcego formularz
Pouczenie:
W wypadku nie wpłacania w obowizujcych terminach kwot wynikajcych z niniejszej deklaracji lub
wpłacenia jej w niepełnej wysokoci, niniejsza deklaracja stanowi podstaw do wystawienia tytułu
wykonawczego, zgodnie z art. 3a ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postpowaniu egzekucyjnym
w administracji (Dz. U. z 2002 r. Nr 110, poz. 968 ze zm.).

