Załącznik nr 6
do Uchwały Rady Gminy Krzyżanowice
Nr 0007.XXXV.64.2017 z dnia 30 listopada 2017 r.
POLA JASNE WYPEŁNIA PODATNIK. WYPEŁNIAĆ NA MASZYNIE, KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE, DUŻYMI, DRUKOWANYMI LITERAMI, CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM.

1. NIP / numer PESEL (niepotrzebne skreślić)

2. Nr dokumentu

ZN-1
DANE O ZWOLNIENIACH PODATKOWYCH
W PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI
Załącznik do formularza deklaracji na podatek od nieruchomości DN-1

A. DANE PODATNIKA

* - dotyczy podatnika niebędącego osobą fizyczną

** - dotyczy podatnika będącego osobą fizyczną

A.1. DANE IDENTYFIKACYJNE
3. Rodzaj podatnika (zaznaczyć właściwy kwadrat):



1. osoba fizyczna
4. Nazwa pełna * / Nazwisko **

 2. osoba prawna

 3. jednostka organizacyjna, w tym spółka nieposiadająca osobowości prawnej

5. Nazwa skrócona * / Pierwsze imię**

6. Identyfikator REGON*

B. DANE DOTYCZĄCE ZWOLNIEŃ PODATKOWYCH WYNIKAJĄCYCH Z USTAWY
Budynki lub ich części
powierzchnia użytkowa w
m2

Grunty
powierzchnia w m2

Tytuł prawny zwolnienia

Budowle
wartość w zł

Art.7 ust.1 pkt 1 - grunty, budynki i budowle wchodzące w skład
infrastruktury kolejowej w rozumieniu przepisów o transporcie
kolejowym, która:
a) jest udostępniana przewoźnikom kolejowym lub
b) jest wykorzystywana do przewozu osób, lub
c) tworzy linie kolejowe o szerokości torów większej niż 1435 mm

7.

8.

9.

Art.7 ust.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

10.

11.

12.

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, 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

13.

14.

15.

16.

17.

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

18.

19.

Art.7 ust.1 pkt 8 – znajdujące się w parkach narodowych lub
rezerwatach przyrody i służące bezpośrednio i wyłącznie osiąganiu
celów z zakresu ochrony przyrody:
a)
grunty położone na obszarach objętych ochroną ścisłą,
czynną lub krajobrazową,
b)
budynki i budowle trwale związane z gruntem

20.

21.

22.
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Art.7 ust.1 pkt 8a - będące własnością Skarbu Państwa:
a)
grunty pod wodami powierzchniowymi płynącymi jezior,
b)
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 2017 r. poz. 1121)

23.

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

24.

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 13 - budynki i budowle zajęte przez grupę producentów
rolnych wpisaną do rejestru tych grup, wykorzystywane wyłącznie na
prowadzenie działalności w zakresie sprzedaży produktów lub grup
produktów wytworzonych w gospodarstwach członków grupy lub
w zakresie określonym w art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 15 września 2000 r.
o grupach producentów rolnych i ich związkach oraz o zmianie innych
ustaw, zgodnie z jej aktem założycielskim

26.

Art.7 ust.1 pkt 14 - nieruchomości lub ich części zajęte na prowadzenie
nieodpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez
organizacje pożytku publicznego
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

25.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

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

34.

35.

Art.7 ust.2 pkt 2a - żłobki i kluby dziecięce oraz prowadzące je
podmioty, w zakresie nieruchomości zajętych na prowadzenie żłobka
lub klubu dziecięcego

36.

37.

Art. 1b ust. 1 kościoły i związki wyznaniowe na podstawie odrębnych
przepisów

39.

40.

Art. 2 ust. 3 pkt 4 – grunty zajęte pod pasy drogowe dróg publicznych
w rozumieniu przepisów o drogach publicznych oraz zlokaliwane w nich
budowle – z wyjątkiem związanych z prowadzeniem działalności
gospodarczej innej niż eksploatacja autostrad płatnych.

41.

Inne

44.

38.

42.

45.

46.

43.

C. DANE DOTYCZĄCE ZWOLNIEŃ PODATKOWYCH WYNIKAJĄCYCH Z UCHWAŁY
Tytuł prawny zwolnienia

Grunty
powierzchnia w m2

Budynki lub ich części

§ 2. ust.1 pkt 1 grunty, budynki lub ich części zajęte na potrzeby
działalności w zakresie oświaty i wychowania;

47.

48.

§ 2. ust. 1 pkt 2 grunty, budynki lub ich części wykorzystywane na
prowadzenie działalności kulturalnej,

49.

50.

§ 2. ust. 1 pkt 3 grunty, budynki lub ich częsci zajęte na potrzeby
kultury fizycznej i sportu

51.

52.

§ 2. ust. 1 pkt 4 grunty, budynki lub ich części związane
z wykonywaniem zadań z zakresu ochrony przeciwpożarowej

53.

54.

§ 1 budowle sieci wodociągowej i kanalizacyjnej związane ze
zbiorowym zaopatrzeniem ludności w wodę oraz zbiorowym
odprowadzeniem ścieków
Inne
56.

Budowle

powierzchnia użytkowa w m2

wartość w zł

55.

57.

58.

59.

