
PoLA JASNE WYPELNLA PoDATNIK WYPEŁN|AĆ M l\'|AszYN E KoMPUTERoWo LUB OLJZYMI ORUKOWANYMI LITERAML CZ^RNVII L!B N IEBIESK M KOLOREM

zN-1tB
DANE O ZWOLNIENIACH PODATKOWYCH

W PoDATKU oD N|ERUcHoMoŚc|

ZN-l/B, , ,  |  1^



Po LA JASN E WYPEL N lA P o DATN |K WYPEŁNAĆ NA N4ASZYN E KoMPUTERoWo

zN-1tB.,, | 2,

LU B T(EOZNIE. UUZYMI UT(UKOWAN YM LI I EIIAM OIARN YM LUts N IEB EsI(IM KOLOREM

Budynki lub ich częścl
pow|erzchn|a2uĄ^kowa

Art 7 ust '| pK 9 budow|9 Yvałów ochronnych, g'unty pod
w.|lmi ochronnym| | położono w międzyw.|ach' z wylątk|em
falętych na plowadz€n|G d'ała|noóc| go3podalczoj przez InnE
podmioty niż 3pół*| wodne' |ch fw|ąfkl oraż zwlązk| walowe

26. 27.

Art 7 uBt l pK l0 - grunty 8trnoMqce n|euż]^ki. uż]^ki
eto|ogrczno' grunty zadn.ew|one I fakrteMone' z Wlątx|€m
zajętych na prowadzenie dżlała|ności gospod.rczej

28.

ArL 7 ust 1 ptt 11 - grunty 3tanow|ące dlałk| przyzaqrodowe
członków ro|nlczych gpółdŹleInI produkcy|nych, któr2y
śpełn|alą le{'en z warunkow:
a) oslągnęl| w|ok emorytalny,
b) 3ą |nwe||d5mi 2allczonymi do | .lbo || grupy'
c)śą niepełnosprawnYmI o znacznym Iub um|arkowanym
srcpnru nrepemosprawnd9ct,
d)śą osobami caltow|c|e n|92do|nyrn|do pracy

w gospodaEtwle rolnym .lbo niezdolnymldo
śamodf |0|n6l egzyst.ncjI

Ań. 7 u3Ł 1 pkt 12 - budynk| położone na t.renie
pracownIcfych ogf odów dz|ałkowych, n jepr'ekracf a]ące nonn
powlerrchnl ustalonych w prreplsach Prawa budowlenego dla
a|tan I o!|eKów gospodarczych. z wyJąB(|ern zaiętych na
df iałaInośc gospodarcŹą

30.

Ań 7 usl 1 pK 13 . budYnk| i budow|e nowo wybudowane
bądź zmod€rnizowane.' oddan€ do uiytkowan|a'
wykorzysĘwane pEez grutĘ producentów ro|nych na
dz|ala|ność ślatutową po Uryskan|u wp|su do rejesuu grup -
wokresie 5 |at od dn|. uzysk.nia wpisti grupy doiejestń

31 32.

A.| 7 ust.t pkt 14 - nieruchomości |ub ich częŚci zajęte na
prowadlen|e n|eodpłatnej śtatutowej dzlała|nośc|'óĄ^ku
pub||cf nego p|f 0z organizecJo t}oą^kU pub||cznego

34. 35 .

Alt 7 u3t 2 pK l - szkoty wyłsue' wyższe szłoły zawodowe
onz wYższo szkoły wojsko|t/6; zwo|nlenio n|e dotyczy
pżedmlotÓw opodatlowan|a faję'ch na dfiałalność
gospoda.czą |nną n|ż odpłatna działa|ność badawcza,
ańystyczna' sportowa i dośw|adcza|na

37. 38.

Ań. 7 l,st' 2 pK 2 - szkoły' p|ecówk|. zakła.ty kśztałcen|a
I p|acówk| doskona|en|a nauczyc|e|| . pubt|czng
i nlepub|lczńe, olef organy prowadząc. le szko'ły, p|acówki
Ifaxłady' 2 h^ułu zaŻqdu' użl/tłowan|a |ub uĄ/lkowan|a
wieczysłogo nieruchomości 32ko|ńych; zwoInlenIe ńie dotyczy
pr2edm|otów opo<latkowani. zaiętych na dflała|ność
gospodarcfą inną niż dziala|ność oświatowa

39. 40. 41.

Ań. 7 ust 2 pkt 3 - placówk| nalkowe PA|'|; fwo|n|enle nio
dotycfy pżedm.otów opodatkowan|a uajętych na działa|ność
gospoda'czą

42. 43.

ArŁ 7 Ust 2 pK.l - prowadzący zaklady p'acy chron|onej |ub
fakłady aktywnośc| zawodowej - w zakresie pnedm|otów
opodatkowan|a zgło3fonych wo|ewodzi€, jeżelI zqłoszenio
zo3tało potw|erdzono decyf|ą w sprawie przyznanla statusu
zak|ady pracy chron|onej |ub fakładu aktywnoścl zawodowci
a|bo zaśMadczen|em - zalętych na prowadzenlo tego zak|.du,
z wyjąt|(|em przedmiotÓw opodatkowanla fnajdujących s|ę
!/, pos|ad.n|u za|eżnym podm|otów n|e tĘdącvch
prowadzącymi zakłady prac-y chron|onej |ub ża*|ady
axtywnosc| żawooowej

Art. 7 ust 2 pK 5 - jednoBtkl badawczo-rozwolowe,
z wyiąlkIem przedmiotów opodalkowania fajętych na
df IałaInoŚc go8podarczą

48. 49.

A'Ł 7 ust. 2 pK 5 - Po|sk| zw|ązek Dzia|kowców' z wyjątt|om
pr'edm|otow opodatxowan|a zajęiych na działalność
gospodarczą

50. 5 1 .

Ań 9. ustawy f dn|a 30 paźdfie|nikA 2002|. - ołhiani€ Ustawv
o podatk8ch Ioplaiach |oka|nych oraz zmian|e niektórycń
innych uśtaw (Dz. U. nr 200 poz' 1682). prowadzący zakłady
pracy cjronionei |ub zak|ady Eltywnośc| zawodowoJ, którży
uzys|€|. -at5lu6.prowadzących te zekłady pr.ed we|ściem
w fycle n|n|elŚz0l ugtawy

53.

Ań. 10 lstawy z dnia 30 paź.lfemlka 2002.. . o fmi.nie
utawy o podalkach I oplatach lokalnych orat anianio
n|eKórych |nnych ustaw (Dz tJ. nr 20o poz' '|682) . w |atach
m03 - 2005 n|gruchomoścl polożono pod napowletrznyńi
|iniam| ene'getycfnym| g.un'' któ.ymi farŹądza Prństwowo
Goapo.Iaśtl.'o Leśne LasyPańatwowe



Ę DANE DowczĄcE ZWoLN|EN PoDATKoWYCH WYN|KAJĄCYCH UCHWAŁY RADY
GTVIINY

Rodzai i podstawa prawtla a/vo|nienia: (PodaĆ numer' datę i t}'|uł uchwały z którcj Ulga wynika' 3 lakże rodfaj zwo|nionej nieruchomości)

60.
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