Urząd Miasta i Gminy
w Działoszynie
..................................................
( pieczęć nagłówkowa)

D E K L A R A C J A / K O R E K T A D E K L A R A C J I*
w sprawie podatku od nieruchomości na rok 2019
L.p.
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Wyszczególnienie

Podstawa
opodatkowania

Stawka
podatku

Kwota podatku
w złotych

Od gruntów :
a/ związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej,
bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji
gruntów i budynków,

powierzchnia gruntów
..................................... m ²

b/ pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami
powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników
sztucznych ,

powierzchnia gruntów

c/ pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej
statutowej działalności pożytku publicznego przez
organizacje pożytku publicznego,

powierzchnia gruntów

d/ niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji
(art.5 ust.1pkt 1lit.d ustawy o p i o l),

powierzchnia gruntów

...................................... ha

.......................................m²

0,66 zł

2,02 zł

0,06 zł

2,20 zł
.......................................m²
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Od budynków lub ich części :
a/ mieszkalnych,

powierzchnia użytkowa
.......................................m²

0,49 zł

b/ związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej powierzchnia użytkowa
oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na
prowadzenie działalności gospodarczej,
..................................... m ²

18,84 zł

c/ zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w
zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym,

powierzchnia użytkowa
..................................... m ²

d/ związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych, w
rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych
przez podmioty udzielające tych świadczeń,
e/
-

-

8,81 zł

powierzchnia użytkowa
.................................... m ²

powierzchnia użytkowa
pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie
odpłatnej statutowej działalności pożytku
publicznego przez organizacje pożytku
......................................m²
publicznego,
garaży , w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej
statutowej działalności pożytku publicznego przez .................................... m ²
organizacje pożytku publicznego,

3,99 zł

3,66 zł
4,59 zł

wartość
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Od budowli

...................................... zł

Razem podatek ( po zaokrągleniu do pełnych złotych ).

............................................................
(nazwisko i imię osoby odpowiedzialnej
nr tel. ........................................................
* niepotrzebne skreślić

.......................................................
(kierownik jednostki)

2%

x

...................................................
(podpis księgowego)

........................................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................................

wypełnia organ podatkowy
.............................................................

data wpływu
-----------------------------------------------------do przypisu
do odpisu
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

1. W wyniku wstępnej kontroli przypada:
2. Wprowadzone poprawki:
-

przypis objęto decyzją Nr_______________________________________ z dnia _________________

 odpis objęto decyzją Nr _______________________________________ z dnia _________________
...... ..............................................................
... data
Adnotacje księgowości:

.............................................................
podpis sprawdzającego

Wpłaty podatku należy dokonywać na rachunek Miasta i Gminy w Działoszynie :

Nadwarciański Bank Spółdzielczy w Działoszynie
Nr konta 90 9251 0009 0000 1094 2000 0590
POUCZENIE
I. Osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz spółki nie mające osobowości prawnej, jednostki organizacyjne
Agencji Nieruchomości Rolnej, a także jednostki organizacyjne Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy
Państwowe są obowiązane:
1) składać, w terminie do dnia 31 stycznia, organowi podatkowemu właściwemu ze względu na
miejsce położenia przedmiotów opodatkowania, deklaracje na podatek od nieruchomości na dany
rok podatkowy, sporządzone na formularzu wg ustalonego wzoru, a jeżeli obowiązek podatkowy
powstał po tym dniu – w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających
powstanie tego obowiązku;
2) odpowiednio skorygować deklaracje w razie zaistnienia zdarzenia, o którym mowa w art. 6 ust. 3 ustawy
o podatkach i opłatach lokalnych, w terminie 14 dni od dnia zaistnienia tego zdarzenia;
3) wpłacać obliczony w deklaracji podatek od nieruchomości – bez wezwania – na rachunek budżetu
właściwej gminy, w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego, w
terminie do dnia 15-go każdego miesiąca, a za styczeń do dnia 31 stycznia. W przypadku gdy
kwota podatku nie przekracza 100 zł podatek jest płatny jednorazowo w terminie płatności I raty.
II Obowiązek składania deklaracji na podatek od nieruchomości, dotyczy również podatników korzystających
ze zwolnień na mocy przepisów ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.
III. Podstawę opodatkowania stanowi :
1) dla gruntów – powierzchnia,
2) dla budynków lub ich części – powierzchnia użytkowa,
3) dla budowli lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – wartość, określona
na podstawie art. 4 ust 1 pkt 3 i ust 3-7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.
Adn. do pkt 1 lit. d/ (art. 5 ust. 1 pkt 1 lit.d ustawy o pod. i o l).Od gruntów niezabudowanych objętych
obszarem rewitalizacji , o których mowa w ustawie z dnia 9 października 2015r.o rewitalizacji (Dz. U. z 2015r.
poz. 1777), i położonych na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje
przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym
obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych
gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego od 1 m² powierzchni.

