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Numer Identyfikacji Podatkowej 
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Pieczęć nagłówkowa



					
					
			 	             
ZAŁ. nr 2. do  DN/1

DEKLARACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI – CZĘŚĆ UZUPEŁNIAJĄCA „B”

DANE O ZWOLNIENIACH PODATKOWYCH  W PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI



Lp.


Adres nieruchomości


Tytuł prawny*



Numer ewidencyjny działki


Powierzchnia działki
(m2)


Powierzchnia
użytkowa budynku/
lokalu
(m2)





Wartość budowli (zł)

Miejscowość i ulica
Nr budynku
Nr lokalu














































































*   1) właściciel, 2) użytkownik wieczysty, 3) posiadacz zależny, 4) posiadacz samoistny, 5) współwłaściciel

DANE  DOTYCZĄCE  ZWOLNIEŃ  PODATKOWYCH  WYNIKAJĄCYCH  Z  USTAWY  LUB  UCHWAŁY  RADY  GMINY




Tytuł prawny zwolnienia

Grunty
powierzchnia      w  m 2


Stawka podatku


Kwota podatku

Budynki lub ich części
powierzchnia użytkowa        w m2

Stawka podatku

Kwota podatku

Budowle
wartość    w zł



Stawka podatku


Kwota podatku

Art. 7 ust. 1 pkt 1 – budowle wchodzące w skład infrastruktury kolejowej w rozumieniu przepisów o transporcie kolejowym oraz zajęte pod nie grunty, jeżeli:
zarządca infrastruktury jest obowiązany do jej udostępnienia licencjonowanym    przewoźnikom kolejowym lub
są przeznaczone wyłącznie do przewozu osób, wykonywanego przez przewoźnika kolejowego, który równocześnie zarządza tą infrastrukturą bez udostępniania jej innym przewoźnikom, lub
tworzą linie kolejowe o szerokości torów większej niż 1.435 mm,   










Art. 7 ust. 1 pkt 1a – grunty, budynki i budowle pozostałe po likwidacji linii kolejowych lub ich odcinków – do czasu przeniesienia ich własności lub prawa użytkowania wieczystego – nie dłużej jednak niż przez 3 lata od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym stała się ostateczna decyzja lub weszło w życie rozporządzenie, wyrażające zgodę na likwidację linii lub ich odcinków, wydane w trybie przewidzianym w przepisach o transporcie kolejowym – z wyjątkiem zajętych na działalność inną niż działalność, o której mowa w przepisach o transporcie kolejowym  










Art. 7 ust. 1 pkt 4 – budynki gospodarcze lub ich części:
a)	służące  działalności leśnej lub rybackiej,
b)	położone na gruntach gospodarstw rolnych, służące wyłącznie 
               działalności rolniczej,
c)	zajęte na prowadzenie działów specjalnych produkcji rolnej











Art. 7 ust.1 pkt 5 – grunty i budynki lub ich części zajęte wyłącznie na potrzeby prowadzenia przez stowarzyszenia statutowej działalności wśród dzieci i młodzieży w zakresie oświaty, wychowania, nauki i techniki, kultury fizycznej i sportu, z wyjątkiem wykorzystywanych do prowadzenia działalności gospodarczej, oraz grunty zajęte trwale na obozowiska i bazy wypoczynkowe dzieci      i młodzieży











Art. 7 ust. 1 pkt 6 – grunty i budynki wpisane indywidualnie do rejestru zabytków, pod warunkiem ich utrzymania i konserwacji zgodnie z przepisami o ochronie zabytków, z wyjątkiem części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej










Art. 7 ust. 1 pkt 7 – grunty i budynki we władaniu muzeów rejestrowanych










Art. 7 ust. 1 pkt 8a będące własnością Skarbu Państwa: 
pod wodami powierzchniowymi płynącymi jezior,
grunty zajęte pod sztuczne zbiorniki wodne, z wyjątkiem gruntów przekazanych                 w posiadanie innym podmiotom niż wymienione w art. 217 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2015r. poz. 469)










Art. 7 ust. 1 pkt 9 budowle wałów ochronnych, grunty pod wałami ochronnymi i położone w międzywalach, z wyjątkiem zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej przez inne podmioty niż spółki wodne, ich związki oraz związki wałowe










Art. 7 ust. 1 pkt 10 – grunty stanowiące nieużytki, użytki ekologiczne, grunty zadrzewione i zakrzewione, z wyjątkiem zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej










Art. 7 ust. 1 pkt 12 – budynki położone na terenie rodzinnych ogrodów działkowych, nieprzekraczające norm powierzchni ustalonych w przepisach Prawa budowlanego dla altan i obiektów gospodarczych, z wyjątkiem zajętych na działalność gospodarczą










Art. 7 ust.1 pkt 15 – grunty i budynki lub ich części, stanowiące własność gminy, z wyjątkiem zajętych na działalność gospodarczą lub będących w posiadaniu innych niż gmina jednostek sektora finansów publicznych  oraz pozostałych podmiotów










Art. 7 ust. 2 pkt 2 – publiczne i niepubliczne jednostki organizacyjne objęte systemem oświaty oraz prowadzące je organy, w zakresie nieruchomości zajętych na działalność oświatową











Pozostałe  zwolnienia na podstawie ………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………











Zwolnienia na podstawie Uchwały Nr…………. z dnia …………………………. Rady Miejskiej 
w Baranowie Sandomierskim w sprawie  ………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………….…………..
…………………………………………………………………………………………………………………………...












KWOTA PODATKU PODLEGAJĄCA ZWOLNIENIU













..........................................................                                                                                           ................................................................................................
/data i podpis osoby sporządzającej/                                                                                                       /podpis osób upoważnionych do reprezentowania podatnika/

*   1) właściciel, 2) użytkownik wieczysty, 3) posiadacz zależny, 4) posiadacz samoistny, 5) współwłaściciel

