
   Numer Identyfikacji Podatkowej skùadaj¹cego deklaracjê

1. ������������������������.

DEKLARACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOÚCI

na rok ��.

C.2. ADRES SIEDZIBY* / ADRES ZAMIESZKANIA**
13. Kraj

21. Telefon

B. OKOLICZNOÚCI POWODUJ¥CE KONIECZNOÚÃ ZùOÝENIA DEKLARACJI

      (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 z póên.zm.)

3. Okoliczno�ci (zaznaczyã wùa�ciw¹ kratkê)

14. Województwo 15. Powiat

16. Gmina 17. Ulica 18. Numer domu /Numer lokalu

A. MIEJSCE SK£ADANIA DEKLARACJI

2. Burmistrz Wolborza

    Adres: 97-320 Wolbórz, Plac Jagieùùy 28  tel. (44) 616 42 41

    Nr konta:  86 8985 0004 0050 0556 1522 0004

                             (wypeùnia organ podatkowy)

19. Miejscowo�ã 20. Kod pocztowy i poczta

Termin skùadania:

Podstawa prawna:

Skùadaj¹cy:

Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opùatach lokalnych (t.j. Dz.U. z 2010r. Nr 95, poz. 613 z póên. zmianami)

Formularz przeznaczony dla osób prawnych, jednostek organizacyjnych oraz spóùek niemaj¹cych osobowo�ci prawnej bêd¹cych 

wùa�cicielem nieruchomo�ci lub obiektów budowlanych, posiadaczami samoistnymi nieruchomo�ci lub obiektów budowlanych, 

u¿ytkownikami wieczystymi gruntów, posiadaczami nieruchomo�ci lub ich czê�ci albo obiektów budowlanych lub ich czê�ci, 

stanowi¹cych wùasno�ã Skarbu Pañstwa lub jednostki samorz¹du terytorialnego oraz dla osób fizycznych bêd¹cych 

wspóùwùa�cicielami lub wspóùposiadaczami z osobami prawnymi, b¹dê z innymi organizacyjnymi nieposiadaj¹cymi osobowo�ci 

prawnej lub z spóùkami nieposiadaj¹cymi osobowo�ci prawnej, z wyj¹tkiem osób tworz¹cych wspólnotê mieszkaniow¹.

Do dnia 31 stycznia ka¿dego roku podatkowego; w terminie 14 dni od zaistnienia okoliczno�ci maj¹cych wpùyw na powstanie, b¹dê 

wyga�niêcie obowi¹zku podatkowego lub zaistnienia zdarzeñ maj¹cych wpùyw na wysoko�ã podatku.

□ 5. zmiana miejsca zamieszkania lub siedziby

       Podatnik ma obowi¹zek zùo¿enia wraz z korekt¹ deklaracji pisemnego uzasadnienia przyczyny korekty - art. 81 ustawy Ordynacja podatkowa 

      * - dotyczy skùadaj¹cego deklaracjê nie bêd¹cego osob¹ fizyczn¹  ** - dotyczy skùadaj¹cego deklaracjê bêd¹cego osob¹ fizyczn¹

C. DANE SK£ADAJ¥CEGO DEKLARACJÆ (niepotrzebne skre�liã)

□ 3. wyga�niêcie obowi¹zku podatkowego (miesi¹c-rok) ���������������������

□ 4. powstanie obowi¹zku podatkowego w trakcie roku (miesi¹c-rok) ���������������..

C.1. DANE IDENTYFIKACYJNE

Pola 10, 11, 12 wypeùnia osoba fizyczna w przypadku, gdy numer PESEL nie zostaù nadany.

4. Rodzaj skùadaj¹cego deklaracjê (zaznaczyã wùa�ciw¹ kratkê)

  □ 1. osoba fizyczna  □ 2. osoba prawna  □ 3. jednostka organizacyjna  □ 4. spóùka nie maj¹ca osobowo�ci prawnej

5. Rodzaj wùasno�ci, posiadania (zaznaczyã wùa�ciw¹ kratkê)

  □ 1. wùa�ciciel  □ 2. wspóùwùa�ciciel  □ 3. posiadacz samoistny  □ 4. wspóùposiadacz samoistny  □ 5. u¿ytkownik wieczysty

  □ 6. wspóùu¿ytkownik wieczysty  □ 7. posiadacz zale¿ny (np. dzier¿awca, najemca)  □ 8. wspóùposiadacz zale¿ny (np. dzier¿awca, najemca)

6. Nazwa peùna * / Nazwisko **

7. Nazwa skrócona * / Pierwsze imiê, drugie imiê **

8. Identyfikator REGON* / Numer PESEL ** 9. Symbol PKD

10. Data urodzenia (dzieñ - miesi¹c - rok) 11. Imiê ojca 12. Imiê matki

      ������..-�����..-�����..

□ 1. deklaracja na dany rok

□ 2. korekta deklaracji rocznej (miesi¹c-rok) ���������
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Podstawa 
opodatkowania             

w m² (ha)                            
z dokùadno�ci¹                                  

do 1 m²

Stawka podatku 
w zù, gr

Kwota podatku w 
zù, gr (nale¿y 

zaokr¹gliã do 

peùnych dziesi¹tek 

groszy)

25. ��..�.�.�..�.m² 26. ������ 27. ����.... , ��

28. ���..����.m² 29. ������ 30. ���..�.. , ��

powierzchnia gruntów:

31. do 1000 m² wù¹cznie 32. 33.

����..����.m² �������� ����.��.. , ��

34. powy¿ej 1000 m² 35. 36.

     do 5000 m² wù¹cznie

�����..���.m² �������� ����.��.. , ��

37. powy¿ej 5000 m² 38. 39.

����..����.m² �������� ����.��.. , ��

40. 41. 42.

�����..���.m² �������� ����.��.. , ��

43. 44. 45.

������..��.m² �������� �����.�.. , ��

46. 47. 48.

�����..���.m² �������� ���.���.. , ��

49. 50. 51.

�����..���.m² �������� �����.�.. , ��

1. Zwi¹zanych z prowadzeniem dziaùalno�ci gospodarczej, bez 

wzglêdu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i 

budynków

2. Pod jeziorami, zajêtych na zbiorniki wodne retencyjne lub 

elektrowni wodnych

������������� ������������� ��������������.. ��������������..

    (zaliczyã 50% powierzchni)

E.2. POWIERZCHNIA UÝYTKOWA BUDYNKÓW LUB ICH CZÆÚCI (***)

    - kondygnacji o wysoko�ci powy¿ej 2,20 m

2. Budynków zwi¹zanych z prowadzeniem dziaùno�ci 

gospodarczej oraz od czê�ci budynków mieszkalnych zajêtych 

na prowadzenie dziaùno�ci gospodarczej, w tym:

23c. Nazwa s¹du

��������������..

��������������..

24c. Nazwa s¹du

E. DANE DOTYCZ¥CE PRZEDMIOTÓW OPODATKOWANIA (z wyj¹tkiem zwolnionych)

E.1. POWIERZCHNIA GRUNTÓW

Wyszczególnienie

��������������..��������������..������������..

22a. Miejsce poùo¿enia

�������������

�������������

22b. Nr ksiêgi wieczystej

��������������..

��������������..

��������������..

23b. Nr ksiêgi wieczystej

��������������..

24b. Nr ksiêgi wieczystej

D.1 IDENTYFIKATORY GEODEZYJNE DZIA£EK, BUDYNKÓW, LOKALI (identyfikatory wykazuje siê je¿eli zostaùy 

nadane).

��������������..

��������������..

��������������..

D. DANE DOTYCZ¥CE PRZEDMIOTÓW OPODATKOWANIA

��������������..

22c. Nazwa s¹du

�������������

1. Budynków mieszkalnych, w tym:

    - kondygnacji o wysoko�ci od 1,40 do 2,20 m

������������..

������������..

24. Identyfikator lokalu

�������������

    (zaliczyã 50% powierzchni)

    - kondygnacji o wysoko�ci od 1,40 do 2,20 m

�������������

22. Numer (identyfikator) dziaùki

�������������

������������..

�������������

23. Identyfikator budynków

�������������

24a. Miejsce poùo¿enia

23a. Miejsce poùo¿enia

    przez organizacje po¿ytku publicznego

3. Pozostaùych gruntów, w tym zajêtych na prowadzenie

    odpùatnej statutowej dziaùalno�ci po¿ytku publicznego

    - kondygnacji o wysoko�ci powy¿ej 2,20 m



52. 53. 54.

��������.m² �������� ��.����.. , ��

55. 56. 57.

��������.m² �������� ����.��.. , ��

58. 59. 60.

��������.m² �������� �����.�.. , ��

61. 62. 63.
��������.m² �������� ����.��.. , ��

64. 65. 66.

��������.m² �������� �����.�.. , ��

67. 68. 69.
��������.m² �������� �����.�.. , ��

70. 71. 72.

���������.. 2% ������.���.

73. �����.���

    (zaliczyã 50% powierzchni)

    - kondygnacji o wysoko�ci powy¿ej 2,20 m

5. Budynków pozostaùych, w tym zajêtych na prowadzenie 

odpùatnej statutowej dziaùalno�ci po¿ytku publicznego  przez 

organizacje po¿ytku publicznego, w tym:

    - kondygnacji o wysoko�ci od 1,40 do 2,20 m

    (zaliczyã 50% powierzchni)

    - kondygnacji o wysoko�ci powy¿ej 2,20 m

H. OÚWIADCZENIE I PODPIS SK£ADAJ¥CEGO / OSOBY REPREZENTUJ¥CEJ SK£ADAJ¥CEGO

74. Imiê 75. Nazwisko

       O�wiadczam, ¿e s¹ mi znane przepisy Kodeksu karnego skarbowego o odpowiedzialno�ci za podanie danych niezgodnych z rzeczywisto�ci¹.

1. Budowle

G. INFORMACJA O PRZEDMIOTACH ZWOLNIONYCH

(podaã powierzchniê budynków, gruntów, warto�ã budowli przedmiotów zwolnionych oraz przepis prawa z tytuùu jakiego wystêpuje zwolnienie - wskazaã 

nazwê i przepis ustawy, uchwaùy)

     (warto�ã, o której mowa w przepisach o podatku dochodowym)

    - kondygnacji o wysoko�ci powy¿ej 2,20 m

*** Do powierzchni u¿ytkowej budynku lub jego czê�ci nale¿y zaliczyã powierzcjniê mierzon¹,  po wewnêtrznej dùugo�ci �cian na wszystkich 

kondygnacjach, z wyj¹tkiem powierzchni klatek schodowych oraz szybów dêwigowych. Za kondygnacjê uwa¿a siê równie¿ gara¿e podziemne, piwnice, 

sutereny i poddasza u¿ytkowe.

    - kondygnacji o wysoko�ci od 1,40 do 2,20 m

3. Budynków zajêtych na prowadzenie dziaùano�ci 

gospordarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiaùem 

siewnym, w tym:

4. Budynków zwi¹zanych z udzielaniem �wiadczeñ 

zdrowotnych w rozumieniu przepisów o dziaùalno�ci leczniczej, 

zajêtych przez podmioty udzielaj¹ce tych �wiadczeñ, w tym:

    - kondygnacji o wysoko�ci od 1,40 do 2,20 m

79. Data i podpis przyjmuj¹cego formularz

I. ADNOTACJE ORGANU PODATKOWEGO

76. Data wypeùnienia (dzieñ - miesi¹c - rok) 77. Podpis (pieczêã) skùadaj¹cego / osoby reprezentuj¹cej skùadaj¹cego

78. Uwagi organu podatkowego

E.3. BUDOWLE

F. £¥CZNA KWOTA PODTAKU (suma rubryk od 27 do 72)

    (zaliczyã 50% powierzchni)

Kwota podatku (w peùnych zùotych)                                                                                                                  
(kwotê podatku zaokr¹gla siê do peùnych zùotych w ten sposób, ¿e koñcówki kwot wynosz¹ce mniej ni¿ 50 groszy 

pomija siê, a koñcówki kwot wynosz¹ce 50 i wiêcej groszy podwy¿sza siê do peùnych zùotych)

Pouczenie: 

II. Obliczony w deklaracji podatek od nieruchomo�ci nale¿y wpùacaã bez wezwania na rachunek bud¿etu wùa�ciwej gminy za poszczególne 

miesi¹ce w terminie do dnia 15 ka¿dego miesi¹ca, a za styczeñ do dnia 31 stycznia. 

III. Druk deklaracji na podatek od nieruchomo�ci do pobrania na stronie: www.wolborz.4bip.pl

I. W przypadku gdy podatnik nie wykona w caùo�ci lub czê�ci zobowi¹zania podatkowego niniejsza deklaracja stanowi podstawê wystawienia 

tytuùu wykonawczego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 czerwca 1966r. o postêpowaniu egzekucyjnym w administracji (tekst jednolity 

Dz.U. z 2005r. Nr 229, poz1954, ze zm.). 

http://www.wolborz.4bip.pl

