
1. Numer ldenty l ikacj i  Podatkowej  podatnika ZALACZNIK Nr 13 do Uchwaly Nr XXXU179/2005
Rady Gminy w Starej Blotnicy z dnia 29 listopada
2005 roku.
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DANE O ZWOLNIENIACH PODATKOVVYCH
W PODATKU OD NIERUCHOMOSCI
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A. PRZEZNACZENIE FORMULARZA
3. Niniejszy formularz stanowi zalqcznik do (zaznaczyc wlaSc wy kwadrat)

Dt  oer ta racr r  Dt t -  1

B. DANE PODATNI

8.1. DANE IDENTYFIKACYJNE
4- Roctzaj podatnika (zaznaczya wlascrwy kwadral)

E a ,"cno",r" o,g"n,."cyjna. w tym spotka. nreposradajaca osol)owosc prawnel
5.  Nazwa pelna' /  Nazwis*o "

6.  Nazwa skr6cona' /  Pierwsze imie,  drugie amig "

c. DANE DOTYCZAGE ZWOLNtEIit PODATKOWYCH WYNIKAJACYCH Z USTAWY

ArL 7 usl 1 pkt 1 - budowie koleiowe stanowtEce calosc
t€chntczno-oiytkowq wraz z instalacjami i uraAdzeniami,
slutece do ruchu pojazd6w kolejowych, organizacjl
r stero$ranta tym ruchemr umotliwiajqce do*onyu,anie
orzewozdw os6b lub rzeczv - wvtorzvstwene elr.rni. n,przewozdw os6b lub rzeczy - wyrorzystywane wytqcznie na
potrzeby publicznego transportu kotejowego. a tart€ rajete
pod nae g.unty

4+ 7 ust t pkt 2 - brxtorvle inft-astruHlry po.foyrei, budowie
inha9ruldury zapq"nhjacei d6qp do pdrtd4.r I prrystani

ArL 7 usl I pkt 3 - budynki, bt dowle i zaiete pod nre g.unty
na obszarze cr€6ci lotniczych lotnisk ualku publicrnego

ArL 7 ust 1 pkt4- budynki qospodarcze tub ich czeSci:
al 3lui.qce wytecznie dlialalnosci l€snej i rybackiei,
bl polotone na gruntach gospodarstw rotnych, slui4ce

wylqcznie dzia.lalnosci rolnieei,
c) zaiete nr prowadz.nie dlal6w specjalnych produkcii

rotnej

Art- 7 {-d. t p*t5-Art 7 usl I ptt 5 - nieructFrnoSci lub i:h czg64t zaiete l|a poc.eby
p.olr-d@Erra prrez s{oyrazFzen6 statno,vei duahtno6ci wsr6d
dlieci i n odrety w zakresb odwaty, wlclto'|.altia. nauti itechnitt,
kultury_ fizyra|ei .l. 3portu, z qittldsn vryroaFtyuran),ch do
proDadzenh &iafdnodcj gcpodarczei. or.z grunty zaielD Uwab
na oDozowE a i bay wypoczynrorr€ d:bci i n*od:i{5'

Ar fTus t l pk t6 -g run t y
r€j*tru zabyt*6tr., pod *arunkiem ich- utnymanii
ikonserwact zgodnie z praepisami o ochronie zabvtk6w,I xonserwaqr zgodnre z praepisamt o ochronie zabvtk6w,
: wyjqtkiem czesci zajQtych na p.owsdzenie dziatainosci
gospooanc:el

ust. I pK 7 - grunty i budynli we wladaniu muzedw

Art. 7 ust I pkt 8 - grunty poloione na obszarach objetych
ochrona 6ci9A, czynn? lub kratobrazowq, a tak2e budynki
ibudoyrle tlwale zwrqzane ! gruntem, slu2Ac€ betDosrednlo
osiqganiu rel6w z za&r€su ochrony pr.yrody- w parkach
narodowych oraz w rezerwatach przyrody
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Tytul prawny zwolnienia
Grunty

powierzchnia w m2

Budynki lub ich czesci
powierzch n ia uiytkowa

Budowle
wartosc w zl

ArL 7 ust 'l pkt 9 budowle wal6w ochronnych, grunty pod
*alami ochronnyrna i poio2one w miedzywalach, z wyjEtkiem
zaietych na prowadzenie dzialalnosci gospodalczej prrez inne
podmioty ni2 sp6ltiwodne, ich zwiEzkioraz zwaEzkiwalowe

26. 2 7 .

arl 7 ust. 1 pkt '10 - grunty stanowiqce njeu:ytki, u:ytki
ekologiczne, grunty zadrzewione i 2aknewione, z wyjqtriem
zajQtych na prowadzenie dzialalnoSci gospodarczej

24.

Art. 7 ust. 1 pkt 11 - grunty stanowiEce dzialki przyzagrodowe
czlonk6w mlniczych sp6ldzielni produkcyjnych, ktdr.y
spelniajq jeden z warunk6w:
a) osiagneli wiek emerytalny,
b)  sq inwal idami zal iczonymi do la lbo l lgtupy,
c) sa niepelnosprawnymi o znacznym lut umiarkowanym
stopniu niepelfl osprawnoSci,
d)sa osobami calkowicie niezdolnymi do pracy

w gospodaGtwie rolnym albo niezdolnymido
sarnodzielnej egzystencji

Art- 7 usl I pkt 12 - budynki polo2one n. ter€nae
pracowniczych ogrod6w dzialkowych, niepru ekraczaiqce norln
powieechni ustalonych w przepisach Pn|wa budowlanego dla
alt n i obieK6w qospodarczych, z wyiqtkiem zajetych na
dzialalnosC gospodarc:q

30.

ArL 7 ust- 'l pK 13 - budynki i budowle nowo wybudowane
badt zmodemizowane. oddane do utvtko$,ania.
wykorzystywane peez grupe producent6w rolnych na
dzialalnosa stalutow-q, po uzyskaniu wpisu do rejestru g.up -
w okresie 5 lat od dnia uzyskania wpisu grupy do rejestru

3 1 . 32.

art 7 ust.1 pK 1/t - nieruchomo$ci lub icb czesci zajete na
prowadzenio nieodpfatnej statutowel dzialalno6ci poAdku
publicznego prz€z organizacje polytku publicznego

33. 34. 35.

Art 7 ust 2 pK I - szkoly wyZsze, wy2sze szkoly zawodowe
oraz wyrsze szkoly wojskowe; zwolnienie nie dotycry
pr:edmiot6w opodatkowania tajetych na dzielalno56
gospodarcza InoE ni, odplatna dzialalnos6 badawcza,
artystyczna, sportovrd i doswaadc:alna

35. 37 . 38.

Art 7 usL 2 pkt 2 - s:koty, plac6wki, rakl-.dy ksztalcenia
iplac6wti doskonalenia nauczyci€li - plbliczne
iniepubliene, oraz organy prowadzece te szkoly, plac6wki
izaXlady, z Sutu zarz4du, ua kowania lub oanlowanie
wieczystego nieruchomo6ci sz*olnych; zwolnr€ni€ nie dogczy
ptzedmiot6w opoda&owanE zajQtych ne dzlalalnogC
gospodarczq in.q nE dzialalnos6 oswiatowa

39. 40. 41.

Art 7 u6L 2 pkt 3 - plac6wki naukowe PAN; zwolnienie nie
dotczy p.zedmlol6w opodattowania zajetych na cltbtelnosc
gospooarc2e

42. !t3. 44.

Arl 7 ust. 2 pkl 4 - prowad.acy z.arlady prcc't chronionej lub
zaklady aktywnosci zawodowej - w zakresie przedmiot6w
opodatkowania zg[oszonych wojewoduie, jeteli zglczenie
zostalo potwierdzone decyziq w sprawie pzfanania statu3u
zaklady pracy chronionej lub zakladu aktywno*ci zawodowej
albo za3$adczeniem - zeietych na prowaclzenie tego zakfadu,
z wyjatliem peedmiol6w opodatkowania znajdujQcych sie
w posiadaniu zeletnym podmiot6w nie bQdqcych
prowadzacymi zaklad'J pracy chronionej lub zaklady
aktywnoscl zawodowej

A.L 7 ust. 2 pkt 5 - jednostta badawEzo-.ozwoiowe,
z wyjatrbm pruedmlot6s opodat*owania :aletych na
dzialalno$e gospodarcztr

,ia. 49.

ArL 7 ust. 2 pkt 6 - Pobkl ZwiqZek Dlalkowc6w, z wyjqtkiem
przedmiotdw opodatj(owania zajgtych na dzialalnoac
go3podarEzQ

50. 5 1 .

ArL 9. ustawy z dnia 30 patdziernika 2002r. - o zmianie ust u.y
o podatkach I oplatach lokahych oraz zmianie niekt6rych
innych ustaw (OL U. nr 20o poz. 1682) - prowadzecy zaklady
p..cy chronlonej lub zrktsdy aktywnoSci zavrodorrei, tt6r2y
uzyGkali status prov,adzacych te zakiady przed weifuiem
w zycie ninleiszei ustawy

Art l0 ustawy z dnir 30 pajidziemika 2002r. - o zmianie
lstawy o podattach i oplatach lokalnych ora:2mianie
ni€kt6rych innych ustrw (DL U. nr 200 poz 1682) - w latach
2003 - 2005 nleruchomoicl oolo2one ood naoowietrrnvmi
liniami energetycrnymi grunry, kt6rymi zanad:a Paistwowe
Gos podarstwo Lesne LaBy Pai6twowe

55.
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D. DANE DOTYCZACE ZWOLNIEN pODATkOwyCfi Wyt!I(AJACYCH-rjcnWary naoy
GMINY

Rodzal r podnawa p€wna zwoinrenla (Podac numer, date rMul uchvr'av z ktorel utga wynika. a takze rodzaj
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