
 
 
 
1.Numer Identyfikacji Podatkowej skladajacego 
deklaracje 
 
.......................................................................................... 

                                                              Zalacznik Nr  1 
                                                              do Uchwaly Rady Gminy. Pawlowice  
                                                               Nr XXI/296/2004 z dnia 25.11.2004r.                                                                                   

   
DN – 1                     DEKLARACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOSCI 
 
 
 
 

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i oplatach lokalnych (niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej 
regulacji wdrozenia nastepujacych dyrektyw Wspólnot Europejskich: 1) dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992 r. w sprawie 
ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów transportu kombinowanego towarów miedzy panstwami czlonkowskimi (Dz. Urz. WE L 
368 z 17.12.1992), 2) dyrektywy 1999/62/WE z dnia 17 czerwca 1999 r. w sprawie pobierania oplat za uzytkowanie niektórych typów 
infrastruktury przez pojazdy ciezarowe (Dz. Urz. WE L 187 z 20.07.1999).Dane dotyczace ogloszenia aktów prawa Unii Europejskiej, 
zamieszczone w niniejszej ustawie – z dniem uzyskania przez Rzeczpospolita Polska czlonkostwa w Unii Europejskiej – dotycza ogloszenia 
tych aktów w Dzienniku Urzedowym Unii Europejskiej – wydanie specjalne; tekst jedn. Dz.U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84 ze zm.). 
Skladajacy:   Formularz przeznaczony dla osób prawnych, jednostek organizacyjnych oraz spólek nie majacych osobowosci prawnej 

bedacych 
wlascicielami  nieruchomosci lub obiektów budowlanych, posiadaczami samoistnymi nieruchomosci lub obiektów budowlanych, 

uzytkownikami 
wieczystymi gruntów, posiadaczami nieruchomosci lub ich czesci albo obiektów budowlanych lub ich czesci, stanowiacych wlasnosc Skarbu 

Panstwa lub 
jednostki samorzadu terytorialnego oraz dla osób fizycznych bedacych wspólwlascicielami lub wspólposiadaczami z osobami prawnymi, badz 

z innymi 
jednostkami organizacyjnymi nieposiadajacymi osobowosci prawnej lub z spólkami nieposiadajacymi osobowosci prawnej, z wyjatkiem osób 

tworzacych 
wspólnote mieszkaniowa. 
Termin skladania: Do 15 stycznia kazdego roku podatkowego; w terminie 14 dni od zaistnienia okolicznosci majacych wplyw na powstanie, 

badz 
wygasniecie obowiazku podatkow ego lub zaistnienia zdarzen majacych wplyw na wysokosc podatku. 
Miejsce skladania:  Wójt Gminy............................... wlasciwy ze wzgledu na miejsce polozenia przedmiotów opodatkowania. 
A. MIEJSCE SKLADANIA DEKLARACJI 
 3. Wójt Gminy ..................................... 

 
    Adres 
............................................................................................................................................................................................................ 

B. DANE SKLADAJACEGO DEKLARACJE (niepotrzebne skreslic) 
       * - dotyczy skladajacego deklaracje niebedacego osoba fizyczna            ** - dotyczy skladajacego deklaracje bedacego osoba fizyczna 
B.1 DANE IDENTYFIKACYJNE 
 4. Rodzaj skladajacego deklaracje (zaznaczyc wlasciwa kratke) 

    q 1. osoba fizyczna  q  2. osoba prawna    q 3. jednostka organizacyjna    q  4. spólka nie majaca osobowosci prawnej 
 5. Rodzaj wlasnosci, posiadania (zaznaczyc wlasciwa kratke) 

    q 1. wlasciciel       q  2. wspólwlasciciel    q 3. posiadacz  samoistny     q  4. wspólposiadacz samoistny q  5. uzytkownik 
wieczysty 
    q 6. wspóluzytkownik wieczysty   q 7. posiadacz zalezny (np. dzierzawca, najemca)    q  8. wspólposiadasz zalezny (np. 
dzierzawca, najemca) 

 
 

6. Miejsce/a (adres/y) polozenia przedmiotów opodatkowania oraz identyfikator/y dzialek, budynków, lokali ( Uwaga! Wykazuje sie 
odrebnie dla kazdej nieruchomosci ) 
 
 

 7. Numer/y ksiegi wieczystej lub zbioru/ów dokumentów oraz nazwa sadu, w którym prowadzona jest ksiega wieczysta lub zbiór 
dokumentów     ( Uwaga! Wykazuje sie odrebnie dla kazdej nieruchomosci ) 
 
 

 8. Nazwa pelna * / Nazwisko, pierwsze imie, drugie imie** 
 

 9. Nazwa skrócona* / imie ojca, imie matki, data urodzenia ( Uwaga! Wykazuje sie tylko wówczas, gdy osobie fizycznej nie nadano 
numeru PESEL ) ** 
 

 10. Identyfikator REGON* / Numer PESEL** 
 

B.2 ADRES SIEDZIBY* / ADRES ZAMIESZKANIA** 
 11. Kraj 

 
12. Województwo 13. Powiat 

 14. Gmina 
 

15. Ulica 16. Numer domu / Numer lokalu 

 17. Miejscowosc 
 

18. Kod pocztowy 19. Poczta 

C. OKOLICZNOSCI POWODUJACE KONIECZNOSC ZLOZENIA DEKLARACJI 
 20. Okolicznosci (zaznaczyc wlasciwa kratke) 

 q 1. deklaracja na dany rok        q 2. korekta deklaracji rocznej        q 3. wygasniecie obowiazku podatkowego 
 q 4.powstanie obowiazku podatkowego w trakcie roku         q 5. zmiana miejsca zamieszkania lub siedziby 
 

 
na 

2. Rok 
 
.....................................
... 



D. DANE DOTYCZACE PRZEDMIOTÓW OPODATKOWANIA (z wyjatkiem zwolnionych) 

 Wyszczególnienie Podstawa 
opodatkowania 

Stawka podatku 
wynikajaca z 
Uchwaly Rady 
Gminy............... 
(ogloszona w Dz. 
Urzedowym 
Województwa 
......... w roku 
poprzedzajacym 
dany rok 
podatkowy)  
w zl,gr 

Kwota podatku 
w zl, gr 
(nalezy zaokraglic 
do pelnych 
dziesiatek groszy) 

D.1 POWIERZCHNIA GRUNTÓW (Uwaga! Wykazujemy z dokladnoscia do 1 m kw.) 
 1. zwiazanych z prowadzeniem dzialalnosci gospodarczej, bez 

wzgledu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i 
budynków  

21. 
 
................... m2 

22. 
 
.................,....... 

23. 
 
.................,....... 

 2. pod jeziorami, zajetych na zbiorniki wodne retencyjne lub 
elektrowni wodnych 

24. 
 
.................... ha 

25. 
 
.................,....... 

26. 
 
.................,....... 

 3. pozostale grunty, w tym zajete na prowadzenie odplatnej 
statutowej dzialalnosci pozytku publicznego przez organizacje 
pozytku publicznego 

 

27. 
 
................... m2 

28. 
 
.................,....... 

29. 
 
.................,....... 

D.2 POWIERZCHNIA UZYTKOWA BUDYNKÓW LUB ICH CZESCI (*) 
 1. mieszkalnych - ogólem 30. 

..................... m2 
31. 
.................,....... 

32. 
.................,....... 

    w tym: 
    - kondygnacji o wysokosci od 1,40 do 2,20 m (zaliczyc 50% 

powierzchni) 
 
    - kondygnacji o wysokosci powyzej 2,20 m  

33. 
........................... 
m2 

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

 

34. 
........................,....
.... 
 
 
........................,....
.... 

35. 
........................,........ 
 
 
........................,........ 

* Do powierzchni uzytkowej budynku lub jego czesci nalezy zaliczyc powierzchnie mierzona, po wewnetrznej dlugosci scian na wszystkich 
kondygnacjach, z wyjatkiem powierzchni klatek schodowych oraz szybów dzwigowych. Za kondygnacje uwaza sie równiez garaze 
podziemne, piwnice, sutereny i poddasza uzytkowe. 
 2. zwiazanych z prowadzeniem dzialalnosci gospodarczej oraz od 

czesci budynków mieszkalnych zajetych na prowadzenie 
dzialalnosci gospodarczej ogólem, 

     od 1 m2 do 500 m2  powierzchni 
    w  tym: 
         - kondygnacji o wysokosci od 1,40 do 2,20 m (zaliczyc 50% 

powierzchni) 
         - kondygnacji o wysokosci powyzej 2,20 m 

36. 
 
........................... 
m2 
 
 
........................... 
m2 

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

37. 
 
.................,....... 
 
 
........................,....
.... 
 
........................,....
.... 

38. 
 
.................,....... 
 
 
........................,........ 
 
........................,........ 

 3. zwiazanych z prowadzeniem dzialalnosci gospodarczej oraz od 
czesci budynków mieszkalnych zajetych na prowadzenie 
dzialalnosci gospodarczej ogólem, 

     od róznicy ponad 500 m2 powierzchni 
    w  tym: 
         - kondygnacji o wysokosci od 1,40 do 2,20 m (zaliczyc 50% 

powierzchni) 
         - kondygnacji o wysokosci powyzej 2,20 m 

39. 
 
 
........................... 
m2 
 
 
........................... 
m2 

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

40. 
 
.................,....... 
 
 
........................,....
.... 
 
........................,....
.... 

41. 
 
.................,....... 
 
 
........................,........ 
 
........................,........ 

 4. zajete na prowadzenie dzialalnosci gospodarczej w zakresie 
obrotu kwalifikowanym materialem siewnym ogólem, 

    w tym: 
         - kondygnacji o wysokosci od 1,40 do 2,20 m (zaliczyc 50% 

powierzchni) 
         - kondygnacji o wysokosci powyzej 2,20 m 

42. 
 
..................... m2 
 
........................... 
m2 

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

43. 
 
.................,....... 
 
........................,....
.... 
 
........................,....
..... 

44. 
 
.................,....... 
 
........................,........ 
 
........................,........
. 

 5. zajete na prowadzenie dzialalnosci gospodarczej w zakresie 
swiadczenia uslug zdrowotnych ogólem, 

    w tym: 
         - kondygnacji o wysokosci od 1,40 do 2,20 m (zaliczyc 50% 

powierzchni) 
         - kondygnacji o wysokosci powyzej 2,20 m 

45. 
......................m2 
 
........................... 
m2 

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

46. 
.................,....... 
 
........................,....
.... 
 
........................,....

47. 
.................,....... 
 
........................,........ 
 
........................,........ 



m2 .... 
 6. pozostalych ogólem, w tym zajete na prowadzenie odplatnej 

statutowej dzialalnosci pozytku publicznego przez organizacje 
pozytku publicznego 
w tym: 

- kondygnacji o wysokosci od 1,40 do 2,20 m (zaliczyc 50% 
powierzchni) 

    - kondygnacji o wysokosci powyzej 2,20 m 

 
48. 
..................... m2 
 
........................... 
m2 

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

 
49. 
.................,....... 
 
........................,....
.... 
 
........................,....
.... 

 
50. 
.................,....... 
 
........................,........ 
 
........................,........ 

D.3 BUDOWLE 
 1. budowle 

     (wartosc, o której mowa w przepisach o podatkach 
dochodowych) 

51. 
.................,....... 

52. 
.................... 

53. 
.................,....... 

E. LACZNA KWOTA PODATKU 
 Kwota podatku* 

Suma kwot z kol. D (nalezy zaokraglic do pelnych dziesiatek groszy) 
54. 
.................,....... 

 
F. INFORMACJA O PRZEDMIOTACH  ZWOLNIONYCH 
               (podac powierzchnie, badz  wartosc budowli przedmiotów zwolnionych oraz przepis prawa - z jakiego tytulu wystepuje zwolnienie) 
 
 
 
G. OSWIADCZENIE I PODPIS SKLADAJACEGO / OSOBY REPREZENTUJACEJ SKLADAJACEGO 
       Oswiadczam, ze podane przeze mnie dane sa zgodne z prawda. 
 55. Imie 

 
56. Nazwisko 

 57. Data wypelnienia (dzien - miesiac - rok) 
 

58. Podpis (pieczec) skladajacego / osoby reprezentujacej 
skladajacego 

H. ADNOTACJE ORGANU PODATKOWEGO 
 59. Uwagi organu podatkowego 

 
 
 

 60. Identyfikator przyjmujacego formularz 
 

61. Data i podpis przyjmujacego formularz 

 
*) Pouczenie: 
W przypadku niewplacenia w obowiazujacych terminach i ratach kwoty podatku z poz. 51 lub wplacenia jej w niepelnej 
wysokosci, niniejsza deklaracja stanowi podstawe do wystawienia tytulu wykonawczego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 
czerwca 1966 r. o postepowaniu egzekucyjnym w administracji (tekst jedn. Dz. U. z 2002 r. Nr 110, poz. 968, ze zm.). 


