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1. Numer ldentyf ikacj i  Podatkowej  poclatn ika 2. ZAtACZNIK Nr 11 do Uchwaly Nr
XXXI/179/2005 Rady Gminy w Starei Blotnicy z
dnia 29 l istopada 2005 roku.

DN-1
DEKLARACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOSCI

Ustawa z d nia 12 slycznia 1 991 r. o podatkach i optatach lokalnych (Dz. U. z 2002 t. Nr I, poz 84, z g6in. .m.).
Fot{rulatz ptzeznaczony dla osob prawnych, jednostek oaganizacyjnych o,az spolek niemaj4cych osobowosci prawnej
bedEcych wlaScicielami nieruchomosci lub obieki6w budowlanych, posiadaczami samoistnymi 

-nieiuchomosci 
lub obiektov;

budowlanych, uzytkownikami wieczystym] gruntow, posiadaczami nieruchomoSci lub ich czesci albo obiekt6w budowtanych
lut) ich czesci, _ stanowiQcych wiasnosc Skarbu Paristwa iub jednostki samoeqdu tealtoaiainego oraz dla osob fizycznych
bedacych wspolwiascrc,elamr lLb wspolpos adaczami z osobami prawnymi. badi z rnnyrrr lEdnostkami organrzacylnymr
nrepos adaiqcymr osobowoscr prawnel lub ze spolkamj nieposiadajecymi osobowosci p.awnej, z wyjEtkiem os6b flzycznych
tworza.cych wspolnotg mieszkaniowq
Do 15_ stycznia .ka2dego roku podatkowego lub w terminie 14 dni od zaistnienia okolicznosci majqcych wpiyw na powstanie
(wYqa6niecie) obowiazku oodalkoweqo. lub wvsokos6 ooodatkowania.

A. MIEJSCE SKLADANIA DEKLARACJI
4. Nazwa iadres siedziby organu podatkowego

WOJT GMINY STARA BLOTNICA
STARA BLOTNICA 46, 26-806 STARA BTOTNICA

B. OBOWIAZEK ZLOZENIA DEKLARACJI

[1 dekla,acra roczna

C. PODMIOT ZOBOWIAZANY DO ZLOZENIA DEKLARACJI

Dt w"s.i"t"t, uz\4kownik tub

D. 1. DANE IDENryFIKACYJNE
7. Rodztj podatnika (zaznaczyc wlascrwy kwadrat)

E, o.oou o.r".nu E z osora p,u,rrn, E .
8. Nazwa pelna ' / Nazwisxo "

9.  Nazwa skr6cona' /  Pierwsze lmiq,  drugie imiQ

Pola '12, 13, 14 wypelnia osoba fizyczna w przypadku, gdy numer PFSEL nie zostal nadany.

D.2. ADRES SIEDZIBY - / ADRES ZAMIESZKANIA *

DN-1 , ,  I  1 "



E. DANE DOTYCZACE PRZEDMI(

11'15IYNIF KLJMPUIFROWO LUIJ RTCZNIT OUIYM LJHUKOWANYMILITERAMI CZARNYful LUB NEBIESKIM KOLOREI'I

)TOW OPODATKOWANIA NIEPODLEGAJACYCH ZWOLNIENIU

Podstawa opodatkowania
w m'�(ha) z dokladnosciq

do 'l mz
Stawka podatku

21, g r

Kwota podatku

gr

E . 1POWIERZCHNIA GRUNTO\^
'1. Zwiazane z orowadzeniem dzialalnoSci

gospodarczej, b€z wrgledu na sposdb
uakwalifi kowania w ewidencii qrunt6w

25.

m?

26. 27.

2. Pod jeziorami, zajete na zbiomlkiwodne
retencyjn€ lub elektrowni wodnych 1)

28.

h a

29.

3. P@6tale gn-r{y, w tyrn ajgE na p.ou,a&erie
o@Ej #b^€j c'jabh.dd poiytk!
pdfcDego pr2ez o.qaftacje podylt(U palri:a€qo

3 1 .

m2

3 3 .

E.2.  POWIERZCHNIA BUDYNKOW LUB ICH CZESC
Podstawa opodatkowania Stawka podatku Kwota podatku

1. Budynft imieszkalne -  og6lem 34.

m2

35. 35-

kondygnacii

- od 1,40 do 2,20 m
(zaliczy6 50% povrierzchni)

37.

m2
- oowyrej 2,2O m 38_

m2

2. Zwiar ne z prcwadzeniem alzialalnosci
gospodarcz€j oraz czE6ci budynk6w
mleszkalnych zaJete na prowadzenie
dziatalnoSci gospodarczej - og6lem:

39. 40. 4 1 .

kondygnacil

- od 1,4O do 2,20 m
(zalic"yc 50% powierzchni)

42.

m2
- power 2.2O m 43.

m 2

3. Zakte ru gow-a<lzenie diatalnodci gospodarczei
wztkresb obattr kwalifikorv-antm matetiaJ,ean
siewrwn - oq6lem

,l5. 45.

kondygnacrl

- od 1,,$ do 2,20 m
(zalkzy6 50% posietzchni)

47.

- porrt2el 2,20 m

m2

4, Zaigte na prowadzenie dialahoscl
gospodarc:4 w zakresie udzielania
Swiadczef zdrowotnych - oq6lem

49.

m2

50. 5 1 .

kondygnacji

- od 1 ,r{) do 2,20 m
(zaliczyd 50% powieEchni)

m2
- 9Ewy2et 2,20 ttr 53.

fi2

5. Poz6tal6, w tym zaiete na prowadzenie
odphtnei statutow€j dzialalno6ci po2lftku
publicznego paez organizacie poiytku
publicznego - og6lem

54.

kondygnacii

- od 1,40 do 2,20 m
(zeliczyc 5{}./6 powierrchni)

m2
- @wyrei2,m 6 54.

59.

DN-1 , I 2,,

1) Nalezy podac z dokladnosciAdo czterech mielsc po pzectnku



2) N iepotrzebne skreslie

"'.) Pouczenie
W pzypadku niewplacenia w okreslonych ustawowo terminach kwoty naleznego podatku lub wplacenia je1 w niepelneJ
wysokosci, niniejsza deklaracja stanowi podstawQ do wystawienia tytulu wykonawczego, zgodnie z pzepisami ustawy
z dnta 17 czerwca 1966r o postepowaniu egzekucyjnym w administracli (DzlJ. z 2002 r Nr 110, poz. 968
z oa2n zm \.

DN-1 , ,  I  
'


