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Oo Uchwat, Rady Gminy LQck
Nr XVll116/2008 z dnia
28.11.2008r.

' r N!fl.erldent/fikacji Podatko,rejpodatnika

INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOSCI

3. Rok

Podstawa paawna

SkladajEcy

Termin skladania:

Ustawa z dnia '12 stycznia 1991 r. o podatkach i opiatach lokalnych (Dz. U. z 2010 Nr 95, poz.613 z poin zm.).
Formularz pzeznaczony dla osdb fzycznych bedacych vdaacicielami nieruchomosci lub obiektow budowlanych, posjadaczsmi
samoEtnymi nieruchomosci lub obiekto$/ budowlanych u2ytkownikami wieczystymi grunt6w, posiadaczami nieruchomoici lub ich
czgscial6o obiektOw budovrlanych lub ch czQsci, stanowiecych wlasnosc Skarbu Paristwa lub jednostki samoeqdu teMoialnego
W terminie 14 dni od zaistnienia okoliczno6ci majacych wplyw na powstanie (v,/yqa6niecie) obowi4zku podatkoweqo, lub
wvsokoSi ooodatkowania.
oroan Dodatkowv wlasciwv ze wzoledu na rnieisce oolozenia Dzedmiotu ooodaikowania.

A. MIEJSCE SKLADANIA INFORMACJI
4. Nezwa i adres siedziby organu podatkowego
Wdjt Gminy LEck
Ul. Gostyninska 2

09-520 LQct

B. OBOWTAZEK ZLOZENIA INFORMACJI
pA.r.rhir. m. ;h^wir"ek ,t^rpnia wt^, ? k.,rckle informacii oisemneoo uzasadnienia ozvczvnv korektv - art. 81 ustaw Ordvnacia po!atkowa

5. OkolicznoSci powodujQce obowi4zek zloienia informacjl {zaznaczyc wlasowy kwadral)

E t rnformacra skladana po raz peruszy D z. kqrgkta upzednio zlo2onei I

c. )ODMIOT ZOBOWIMANY DO ZLOzENIA INFORMACJI

i--lU 1 wlascrcrel, uzytkownik lub posradacz U 2 wspolwlascrciel wso6luay!!9!!! l!!1ry!!9!99: !

D. DANE PODATNIKA

D.1 DANE IDENTYFIKACYJNE
7. Nazwisko

8. Pierwsze amie, drugie imie

9. ldentyfikator REGON 10. Numer PESEL

Pola11 12, 1 3 nale2y wypelniC w p.zypadku, gdy PESEL nie zostal nadany.

11- Data urodzenia '12.lma? oica '13. lmie matli

D.2, ADRES ZAMIESZKANIA
14. Kraj 15. Powaat

17. Gmina 18. Ulica '19. Nr domu 20. Nr lokalu

22. Kod poc::owy | :3. Poc;ia Tsl. Kcnt3ktc'r./

E.D czAcE PRzEDMIOT OWANIA NIEPODLEGAJACY

E, 1. POWIERZCHNIA GRUNTOW
Podstawa opodatkowanla w 

^
m2 (ha) z dokladnosciE do 'l m'

t. Zn iqzane z prornaCzeniem dzialalnosci gospodarczej, bez 'dzgledu na sposob zikwalinkowa ia w

ewidencji grunt6w i budynk6w
:.1.

Fod jeziorami, 1)

3 P".ostate g"rnty, wtm zajqte na prowadzenle odplatnel statutowei clzialalncscipoiytku publicznego

paez orqani:acje po:ytku ptlblicznego
. zajeto pod budownictwo mieszkaniowe

- zajete pod budownictwo letniskowe

. innych pozostalych grunt6w

liNalezy podac z dckladnosciado czterech miejsc po pzecinku

rN-1,, | 1,
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kondygnacjl

2. Zwl.l2ane z_p

kondygnacll

3. Zai')te na
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I * Nni
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owysokoaqlr 
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GOSFODARCZEJ

od 1.40 do 2,20 m
lzallczyC 60% PovJior.chr )

- budynl6w gotPod.tcrych

. grr.L wolnodolqco

- azow

.lontoncry

- Innych pozo.trlych bt'dynt6lr (budynkl lttnbkowe)
wlv|n:
]i.'ili"""*rr o wlr"r,*cl od l,4o do 4m Frblczv6 slttt powlctzchnl)

- ronoiinrcit o wyro*otcl powytol 2'20 m
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z dokladnoaciE do I zl

B{ldowle'-z!"0.". 
". .3 5 1 usta'^/ 2 dnia 2s sierpnia 1se7 r.- odvna:l9i:91!:y-(Sl:f!,1"]:1"-?:::,::::,:,y":

F. INFORMACJA O CH (do niniejszej informacja dol4czono)

G. OSWIADCZENIE I PODPIS PODATNIKA / OSOBY REPREZENTUJACEJ PODATNIKA

oSwiadczam, 2e s4 mi znane pzeptsy Kodeksu karnego skarbowego o odpowiedzialnoscl za podanie danych niezgodnych z rzeczywistosciq

H. ADNOTACJE ORGANU POD4II(OWEG-O

2) Niepotzebne skre6li6.

rN-1,, I 3



I,OIAJASNI WYI'IINIAPODAINIK WYPLLNIACNAMAS/YNIT OUZYMI. IJRUKOWANYMI LII LUB NIE!]IISKIM KOLOREIV

DN-1 ,, | 1,,

l. Numer ldentylikacji Podatkowej

DEKLARACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOSCI

Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i oplatach lokalnych (Dz.U. 22010 t. Nr 95, poz 613 z p62n zm )

Fotmulatz ptzeznaczony dla os6b prawnych, jednostek organizacyjnych oraz sp6lek niemaj4cych osobowoaci prawnej

bedqcych \,vlascicielami nieruchomoaci lub obiekt6w budowlanych, posiadaczami samoistnymi nieruchomogci lub obiekl6w
budowlanych, u2ytkownikami wieczystymi grunt6w, posiadaczami nieruchomo$ci lub ich czesci albo obiektow budowlanych
lub ich czesci, stanowiacych wlasnosd Skarbu Pahstwa lub jednostki samorzqdu terytorialnego oraz dla os6b fizycznych

bqdqcych wsp6lwlaScicielami lub wspdlposiadaczami z osobami prawnymi, bqdz z innymi jednostkami organizacyjnymi
nibpdsiada;qcymi osobowosci prawnej lub ze sp6lkami nieposiadajAcymi osobowo6ca prawnej, z wyjetkiem os6b fizycznych

twozqcych wsp6lnote mieszkan,ow4.

Do dnia 31 stycznia ka2dego roku podatkowego lub w terminie '14 dni od zaistnienia okolicznosci maiqcych wptylv na

powstanie (wygaSna€cie) obowiazku podatkowego, lub wysokoiC opodatkowania.

Organ podatkowy w{asciwy ze wzgledu na mieisce polo2enia przedmiot6w opodatkowania

A. MIEJSCE SKLADANIA DEKLARACJI
4- Nazwa iadres siedziby organu podatkowego
Wojt Gminy LEck
Ul. Gostynidske 2
09-520 Lqck

K ZLOZENIA DEKLARACJI
l'azek zlozenta wez zkorekta deklaracii oil

C. PODMIOT ZOBOWIAZANY DO ZLOzENIA DEKLARACJI

Et urtrs.i.i"t. uzvtkownik lub posiadacz E z.

D, 1. DANE IDENTYFIKACYJNE
7. Rodzaj podatnila (zaznaczyc wlasowy kwadraD:

E t osoba t'zyczna E 2 o"oba pr"rn" E ,

9. Nazwa skrdcona'/ Pierwsze imie,

pota t Z. t S. '14 wypelnia osoba fizyczna w przypadku, gdy numer PESEL nie zostal nadany

12. Data urodzenia (dzren ' mresrac ' rck)

D.2, ADRES SIEDZIBY - / ADRES ZAMIESZKANIA *
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DN-1 | 2''

E. DANE DOTYCZACE PRZEDMIoTow opoo

E, 1. POWIERZCHNIA GRUNTOW

Podstawa opodatkowania
w m'?(ha) z dokladno6ci4

dolm'?

1 Zwiazane z prowadzeniem dziablnosc
oosDodarcze!, bez wzglgdu na gposoo
;akl;valilitowanra w ewidencii qruntow

i poO iez|ora.i taiete na zbiornrkiwodne
retencyine Iub elektrownl woonycn | |

3. Pozostale qrunty, w tym zaiqte na
orowadzenie odplalnej statutowel
azialalnosci po2ytku publicznego przez

organizacle iorytku Publicznego

r:. powrnzcHNlA BUDYNT6@ scl

w tvm
kondygnacii I - Powy2ej 2'20 m

Z, Z'n,aa-" t p-*"a."niem dzialaho3ci
ioiioairczi:i oraz czescr luovnr6w
;ieazkalnych zaiete na prowadzenle
dzialalnoSc i qospoda rczei - ogolem I

3 Zaiete na orowadzene ozardr|Gcr 9u!l"-3'!
* i;kresi; obrotu kwalifikowanym metenzxem

43.

a.

idii"oi'ivit' " 'o',-i"niu 
przepis6w o

dzialalnosct leczniczei,zaigtych przez
oodmiow udzlelajace tych swiadczen -

. w tvm zaiete na Prowadzenle
statutowei dzlalalnoscl PozYtxia-iiiiiiitatiito'"ei bzlalal noscl poiYtr u

pubtrcznego przez otganizacie pozyrxu
publicznego _ oqolem

- od 1,40 do 2,20 m
(zaliczyc 50% Powierzchni)

1) Nalezy oodac z dokladnosciq do czterech miejsc po przecrnl(u



POI.A JASNI. WYPEINIA POOATNIK VVYPELNIAC NAMASZYNII KOMPUTEROWO LUA DUZYMI DRUKOWANYMI LITERAMI. CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM

E.3 WARTOSC BUDOWLI LUB ICH CZESCIZWIAZANYCH Z PROWADZENIEM DZIAT.ALNOSCI

Podstawa
opodatkowania w zl

z dokladnoscia do I zl

F. TACZNA KWOTA PODATKU

G. f NFORMAC JA O ZALACZNIKACH (do niniejszej deklaracji dolaczono)

63. Liczba zalacznik6w zN-t/A 64. zalqcznik ZN-1/B skladany (zaznaczyL wlasciwy kwad6l)

E,"* [ n'"

H. OSWTADCZENTE I PODPIS PODATNTKA / OSOBY REPREZENTUJACEJ PODATNIKA

Oswiadczam, 2e sa mi znane peepisy Kodeksu karnego skarbowego o odpowiedzialnosci za podanie danych niezgodnych z zeczywistoscia.

(pieczet) podatnika / osoby rep.ezentujqcej67. Data wypelnienia deklaracji (dzren - miesrac rok)

I, ADNOTACJE ORGANU PODATKOWEGO

.'.) Pouczenie

Niniejsza deklaracja stanowi podstawe do wystawienia tytulu wykonawczego, zgodnie z pzepisami ustawy z dnia

17 czerwca 1966 r. o postepowaniu egzekucyjnym w adminastracji (Dz.U.22005 r. Nr229, poz. 1954zpozn.zm.l.

2) N€potrzebne skreSlie

DN-l,,, | 3


