
UCHWAŁA NR XVI/116/15

RADY MIEJSKIEJ TRZCIANKI

z dnia 25 listopada 2015 r.

w sprawie zmiany uchwały Nr XIV/99/15 Rady Miejskiej Trzcianki z dnia 

22 października 2015 r. w sprawie podatku od nieruchomości pobieranego na terenie 

gminy Trzcianka

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 

(Dz. U. z 2015 r. poz. 1515) w związku z art. 5 i art. 6 ust. 13 ustawy z dnia 12 stycznia 

1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 849; z 2015 r. poz. 528, 

poz. 699, poz. 774, poz. 1045, poz. 1283, poz. 1777) Rada Miejska Trzcianki uchwala, co 

następuje:

§ 1. W uchwale Nr XIV/99/15 Rady Miejskiej Trzcianki z dnia 22 października 2015 r. 

w sprawie podatku od nieruchomości pobieranego na terenie gminy Trzcianka 

(Dz. Urz. Woj. Wiel. z 2015 r. poz. 6025), wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 w pkt 2 lit. b otrzymuje brzmienie:

„b) pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi 

płynącymi jezior i zbiorników sztucznych - 4,58 zł od 1 ha powierzchni”;

2) w § 1 w pkt 2 dodaje się lit. e w brzmieniu:

„e) niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o których mowa 

w ustawie z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. 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 - 3,00 zł od 1 m2 powierzchni.”;

3) § 2 otrzymuje brzmienie:

„1. Określa się wzory formularzy:

a) informacji w sprawie podatku od nieruchomości, zgodnie z załącznikiem 

Nr 1 do uchwały;

b) deklaracji na podatek od nieruchomości, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do 

uchwały.”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Trzcianki.

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w  Dzienniku Urzędowym Województwa 

Wielkopolskiego i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 r.
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1.Numer Identyfikatora Podatkowego składaj�cego    
   informacj�  (NIP lub PESEL) 

………………………………………………………….. 

                                                                            
                                          

  
           

               INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMO�CI 

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych ( Dz. U. z 2014 r. poz. 849 ze zm.) 
Składaj�cy:             Formularz przeznaczony dla osób fizycznych b�d�cych wła�cicielami nieruchomo�ci lub obiektów budowlanych, posiadaczami   
                                 samoistnymi nieruchomo�ci lub obiektów budowlanych, u�ytkownikami wieczystymi gruntów, posiadaczami nieruchomo�ci lub ich    
                                 cz��ci albo obiektów budowlanych lub ich cz��ci, stanowi�cych własno�� Skarbu Pa�stwa lub jednostki samorz�du terytorialnego. 
Termin składania: W  terminie 14 dni od zaistnienia okoliczno�ci maj�cych wpływ na powstanie, b�d� wyga�ni�cie obowi�zku podatkowego lub   
                                 zaistnienia zdarzenia maj�cego wpływ na wysoko�� podatku. 
Miejsce składania:  Burmistrz  Trzcianki  wła�ciwy ze wzgl�du na miejsce poło�enia  przedmiotów opodatkowania. 

MIEJSCE SKŁADANIA INFORMACJI 
 3. BURMISTRZ  TRZCIANKI   

    UL. SIKORSKIEGO 7   
    64-980 TRZCIANKA 
  

A. DANE SKŁADAJ�CEGO INFORMACJ�  

A.1 DANE   IDENTYFIKACYJNE 
 4. Rodzaj własno�ci, posiadania (zaznaczy� wła�ciw� kratk�) 

    � 1. Wła�ciciel        �  2. Współwła�ciciel       � 3. Posiadacz samoistny   � 4. Współposiadacz samoistny  �  5. U�ytkownik wieczysty 

    � 6. Współu�ytkownik wieczysty  � 7. Posiadacz   �  8. Współposiadacz  

5. Miejsce/a poło�enia przedmiotów opodatkowania; numer/y działek oraz oznaczenie ksi�gi wieczystej 

6. Numer/y aktu notarialnego, data  

7. Nazwisko, imi�, data urodzenia  

 8. Imi� ojca i imi� matki  

 9. Numer PESEL/REGON    

A.2 ADRES   ZAMIESZKANIA 
 10. Kraj 11. Województwo 12. Powiat

 13. Gmina 14. Ulica 15. Numer domu / Numer lokalu

 16.  Miejscowo�� 17. Kod pocztowy 18. Poczta

B. OKOLICZNO�CI POWODUJ�CE KONIECZNO�	 ZŁO
ENIA INFORMACJI 

 19. Okoliczno�ci (zaznaczy� wła�ciw� kratk�) 

             � 1. Informacja składana po raz pierwszy na dany rok                     � 2. korekta uprzednio zło�onej informacji (wykazu)  

na 2. Rok 

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVI/116/15

Rady Miejskiej Trzcianki

z dnia 25 listopada 2015 r.
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C. DANE DOTYCZ�CE PRZEDMIOTÓW OPODATKOWANIA (z wyj�tkiem zwolnionych) 
C.1 POWIERZCHNIA GRUNTÓW
 1/ zwi�zanych z prowadzeniem działalno�ci gospodarczej, 

bez wzgl�du na sposób zakwalifikowania w ewidencji 
gruntów i budynków 

20. 

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

 2/ pod wodami powierzchniowymi stoj�cymi lub wodami 
powierzchniowymi płyn�cymi jezior i zbiorników 
sztucznych  

21. 

.............................................................................. ha 
 3/ oznaczonych symbolem ”B” w ewidencji gruntów  

    i budynków prowadzonej przez Starostwo Powiatowe  
    w Czarnkowie   

22. 

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

 4/ pozostałych, w tym zaj�tych na prowadzenie odpłatnej  
statutowej działalno�ci po�ytku publicznego przez 
organizacje po�ytku publicznego 

23. 

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

 5/ niezabudowanych obj�tych obszarem rewitalizacji,  
    o których mowa w ustawie z dnia 9 pa�dziernika 2015 r. 

o rewitalizacji (Dz. U. poz. 1777) i poło�onych na 
terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania 
przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudow�
mieszkaniow�, usługow� albo zabudow�  

    o przeznaczeniu mieszanym obejmuj�cym wył�cznie  
    te rodzaje zabudowy, je�eli od dnia wej�cia w �ycie tego 

planu w odniesieniu do tych gruntów upłyn�ł okres 4 lat, 
a w tym czasie nie zako�czono budowy zgodnie  

    z przepisami prawa budowlanego    

24. 

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

C.2 POWIERZCHNIA U�YTKOWA BUDYNKÓW LUB ICH CZ��CI (*) 
 1/ mieszkalnych – ogółem,    

      w tym:  

25. 

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

- kondygnacji o wysoko�ci od 1,40 do 2,20 m        
  (zaliczy� 50% powierzchni), 

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

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

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

* Do powierzchni u�ytkowej budynku lub jego cz��ci nale�y zaliczy� powierzchni� mierzon�, po wewn�trznej długo�ci �cian na wszystkich kondygnacjach, 
z wyj�tkiem powierzchni klatek schodowych oraz szybów d�wigowych. Za kondygnacj� uwa�a si� równie� gara�e podziemne, piwnice, sutereny i poddasza 
u�ytkowe. 

 2/ zwi�zanych z prowadzeniem działalno�ci gospodarczej, 
oraz od budynków mieszkalnych lub ich cz��ci zaj�tych 
na prowadzenie działalno�ci gospodarczej ogółem, 

     w  tym: 
   - kondygnacji o wysoko�ci od 1,40 do 2,20 m (zaliczy� 50%       
     powierzchni), 

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

26. 

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

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

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

 3/ zaj�tych na prowadzenie działalno�ci gospodarczej w 
zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym 
ogółem,  

     w tym: 
            - kondygnacji o wysoko�ci od 1,40 do 2,20 m (zaliczy� 50%    
               powierzchni), 

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

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

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

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

4/ zwi�zanych z udzielaniem �wiadcze� zdrowotnych w    
    rozumieniu przepisów o działalno�ci leczniczej, zaj�tych  
    przez podmioty udzielaj�ce tych �wiadcze� ogółem, 

 w  tym: 
            - kondygnacji o wysoko�ci od 1,40 do 2,20 m (zaliczy� 50 % 
              powierzchni), 

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

28. 

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

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

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

 5/ pozostałych ogółem,  
    w tym: 
       - kondygnacji o wysoko�ci od 1,40 do 2,20 m (zaliczy� 50%  

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

29. 
............................................................................ m2

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

............................................................................................... m2
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 6/ budynków zaj�tych na prowadzenie odpłatnej statutowej  
    działalno�ci po�ytku publicznego przez organizacje  
    po�ytku publicznego  ogółem, 
     w  tym: 

   - kondygnacji o wysoko�ci od 1,40 do 2,20 m (zaliczy� 50%  
     powierzchni), 

      

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

30. 

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

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

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

7/ gara�y ogółem, 
     w  tym: 

 - kondygnacji o wysoko�ci od 1,40 do 2,20 m (zaliczy� 50%  
   powierzchni), 

       

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

31. 

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

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

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

8/ budynków gospodarczych  ogółem, 
     w  tym: 

  - kondygnacji o wysoko�ci od 1,40 do 2,20 m (zaliczy� 50%  
    powierzchni), 

       

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

32. 

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

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

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

9/ budynków po gospodarstwie rolnym , w których nie jest 
prowadzona działalno�� rolnicza (stodoła, obora,  

     chlew)  ogółem, 
     w  tym: 

   - kondygnacji o wysoko�ci od 1,40 do 2,20 m (zaliczy� 50%  
     powierzchni), 

       

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

33. 

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

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

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

C.3 BUDOWLE

 1/ budowle słu��ce do zbiorowego oczyszczania �cieków  
(warto��, okre�lona na podstawie art.  4 ust. 1 pkt 3  i  ust.  3 – 7 ustawy 
 o podatkach i opłatach lokalnych) 

34. 

..........................................................................,....... 

 2/ pozostałe budowle 
(warto��, okre�lona na podstawie art.  4 ust. 1 pkt 3  i  ust.  3 – 7 ustawy 
 o podatkach i opłatach lokalnych) 

35. 

..........................................................................,....... 

36. Identyfikatory budynków ewidencyjnych  

37. Identyfikatory działek ewidencyjnych  

D. INFORMACJA O PRZEDMIOTACH ZWOLNIONYCH
   38. Poda� powierzchni�, b�d�  warto�� budowli przedmiotów zwolnionych oraz przepis prawa (szczegółowe informacje dotycz�ce zwolnienia nale�y    
          wykaza� w cz��ci G lub H wykazu nieruchomo�ci) 

E. O�WIADCZENIE I PODPIS SKŁADAJ�CEGO / OSOBY REPEREZENTUJ�CEJ  

E.1 O�WIADCZENIE I PODPIS SKŁADAJ�CEGO INFORMACJE/OSOBY REPREZENTUJ�CEJ   
       O�wiadczam, �e podane przeze mnie dane s� zgodne z prawd�. 

 39. Imi� 40. Nazwisko 

41. Data wypełnienia (dzie� – miesi�c – rok) 42. Podpis   
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F. ADNOTACJE ORGANU PODATKOWEGO 

43. Uwagi organu podatkowego 

44. Identyfikator przyjmuj�cego formularz 45. Data i podpis przyjmuj�cego formularz 

G. Wykaz nieruchomo�ci podlegaj�cych zwolnieniu z podatku od nieruchomo�ci  
    zgodnie z art. 7 ust. 1 i 2 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych     

46. Grunty
Identyfikator działek ewidencyjnych  Tytuł prawny  Oznaczenie KW i s�du lub oznaczenie zbioru 

dokumentów okre�laj�cych własno��
Poło�enie Powierzchnia 

     
     
     
     

47. Budynki 
Identyfikator budynków   Tytuł prawny  Oznaczenie KW i s�du lub oznaczenie zbioru 

dokumentów okre�laj�cych własno��
Poło�enie Powierzchnia 

     
     
     
     

48. Budowle  
Identyfikator budowli  Tytuł prawny  Oznaczenie KW i s�du lub oznaczenie zbioru 

dokumentów okre�laj�cych własno��
Poło�enie Powierzchnia 

     
     
     
     
H. Wykaz nieruchomo�ci podlegaj�cych zwolnieniu z podatku od nieruchomo�ci na podstawie    

    uchwały Rady Miejskiej Trzcianki     

49. Grunty
Identyfikator działek ewidencyjnych  Tytuł prawny  Oznaczenie KW i s�du lub oznaczenie zbioru 

dokumentów okre�laj�cych własno��
Poło�enie Powierzchnia 

     
     
     
     

50. Budynki  
Identyfikator budynków  Tytuł prawny  Oznaczenie KW i s�du lub oznaczenie zbioru 

dokumentów okre�laj�cych własno��
Poło�enie Powierzchnia 

     
     
     
     

51. Budowle 
Identyfikator  budowli  Tytuł prawny  Oznaczenie KW i s�du lub oznaczenie zbioru 

dokumentów okre�laj�cych własno��
Poło�enie Powierzchnia 
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POLA JASNE WYPEŁNIA PODATNIK, POLA CIEMNE WYPEŁNIA PRACOWNIK URZ�DU MIEJSKIEGO TRZCIANKI 
WYPEŁNI� KOMPUTEROWO, NA MASZYNIE LUB R�CZNIE, DU�YMI DRUKOWANYMI LITERAMI, CZARNYM LUB 
NIEBIESKIM KOLOREM 

IDENTYFIKATOR PODATKOWY (NIP LUB PESEL) 
PESEL – W PRZYPADKU PODATNIKÓW B�D�CYCH OSOBAMI FIZYCZNYMI OBJ�TYMI REJESTREM PESEL NIEPROWADZ�CYCH 
DZIAŁALNO�CI GOSPODARCZEJ LUB NIEB�D�CYCH ZAREJESTROWANYMI PODATNIKAMI PODATKU OD TOWARÓW I USŁUG, 
NIP – W PRZYPADKU POZOSTAŁYCH PODMIOTÓW PODLEGAJ�CYCH OBOWI�ZKOWI EWIDENCYJNEMU

DEKLARACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMO�CI NA  .................................... ROK 

Podstawa prawna: 
Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 849 ze zm.)              
zwana dalej „ustaw�” 

Składaj�cy: 

Formularz przeznaczony dla osób prawnych, jednostek organizacyjnych oraz spółek nieposiadaj�cych 
osobowo�ci prawnej b�d�cych wła�cicielami nieruchomo�ci lub obiektów budowlanych, posiadaczami 
samoistnymi nieruchomo�ci lub obiektów budowlanych, u�ytkownikami wieczystymi gruntów, posiadaczami 
nieruchomo�ci lub ich cz��ci albo obiektów budowlanych lub ich cz��ci, stanowi�cych własno�� Skarbu 
Pa	stwa lub jednostki samorz�du terytorialnego oraz dla osób fizycznych b�d�cych współwła�cicielami lub 
współposiadaczami z osobami prawnymi, b�d
 z innymi jednostkami organizacyjnymi nieposiadaj�cymi 
osobowo�ci prawnej lub ze spółkami nieposiadaj�cymi osobowo�ci prawnej, z wyj�tkiem osób fizycznych 
tworz�cych wspólnot� mieszkaniow�

Termin składania: 
Do 31 stycznia ka�dego roku podatkowego lub w terminie 14 dni od zaistnienia okoliczno�ci maj�cych wpływ 
na powstanie (wyga�ni�cie) obowi�zku podatkowego lub wysoko�� opodatkowania 

Miejsce składania Organ podatkowy wła�ciwy ze wzgl�du na miejsce poło�enia przedmiotów opodatkowania 

Status składaj�cego deklaracj� (zaznaczy� wła�ciwy kwadrat):  
� osoba fizyczna,  
� osoba prawna, 
� jednostka organizacyjna, w tym spółka nieposiadaj�ca osobowo�ci prawnej. 

MIEJSCE ZŁO�ENIA DEKLARACJI
Podatnik ma obowi�zek zło�enia wraz z korekt� deklaracji pisemnego uzasadnienia przyczyny korekty – art. 81 ustawy Ordynacja podatkowa

A.  

1. Okoliczno�ci powoduj�ce obowi�zek zło�enia deklaracji (zaznaczy� wła�ciwy kwadrat): 

      � 1. deklaracja roczna                                                             � 2. korekta deklaracji rocznej  
     � 3. powstanie obowi�zku podatkowego w trakcie roku        � 4. wyga�ni�cie obowi�zku podatkowego 
        (zaznaczy� w przypadku powstania obowi�zku podatkowego po raz pierwszy)                                    (zaznaczy� w przypadku wyga�ni�cia obowi�zku podatkowego w stosunku do 
                                                                                                                                                                           wszystkich nieruchomo�ci)             

     � 5. zmiana adresu siedziby*/ miejsca zamieszkania**

                     Stan obowi�zywania na dzie�              -             -                  r.

MIEJSCE  SKŁADANIA  DEKLARACJI 

Urz�d Miasta/Gminy,  do którego adresowana jest deklaracja 
URZ�D  MIEJSKI  TRZCIANKI, UL. GEN.WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO 7, 64-980 TRZCIANKA 

B. DANE  PODATNIKA: * - DOTYCZY OSOBY PRAWNEJ, ** - DOTYCZY OSOBY FIZYCZNEJ

DANE  IDENTYFIKACYJNE 
2. Nazwa pełna * / Nazwisko ** 

3. Nazwa skrócona */ Pierwsze imi�, drugie imi� ** 

B.1 

4.     Identyfikator REGON * 

ORGAN  REJESTROWY * 
5. Nazwa organu rejestrowego 

6. Dane osoby reprezentuj�cej firm�

B.2 

7. Nazwa, numer rejestru i  data rejestracji 8. Klasa PKD lub EKD 

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVI/116/15

Rady Miejskiej Trzcianki

z dnia 25 listopada 2015 r.
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ADRES  SIEDZIBY * / ADRES ZAMIESZKANIA ** 
9. Kraj 10. Województwo 11. Powiat 

12. Gmina 13. Ulica 14. Nr domu 15. Nr 
lokalu 

16. Miejscowo�� 17. Kod pocztowy 18. Poczta 

B.3 

19. Telefon 20. Fax 21. Adres e-mail 

C. 
DANE  DOTYCZ�CE  PRZEDMIOTÓW  OPODATKOWANIA –  
W PRZYPADKU WI�KSZEJ LICZBY NIERUCHOMO�CI NALE�Y WYPEŁNI� ZAŁ�CZNIK DO 
DEKLARACJI
Poło�enie nieruchomo�ci (adres) 22.  

Forma władania 
(zaznaczy� wła�ciwy kwadrat) 

23. � WŁASNO��
� WSPÓŁWŁASNO��
� WIECZYSTE U�YTKOWANIE
� WSPÓŁU�YTKOWANIE

� POSIADANIE SAMOISTNE
� WSPÓŁPOSIADANIE 

SAMOISTNE
� POSIADANIE ZALE�NE
� WSPÓŁPOSIADANIE 

ZALE�NE
Nr ksi�gi wieczystej 24.  

Identyfikatory działek, budynków, lokali 25. Działka
            .            .             . .
obr�b, arkusz mapy, nr działki

26. Budynek
              .               .     
nr działki, nr budynku

27. Lokal
              .               .               .     
nr działki, nr budynku, nr lokalu

D.

D.1

 DANE DOTYCZ�CE PRZEDMIOTÓW OPODATKOWANIA NIEPODLEGAJ�CYCH ZWOLNIENIU 
W PRZYPADKU POSIADANIA PRZEDMIOTÓW OPODATKOWANIA PODLEGAJ�CYCH ZWOLNIENIU 
NALE�Y WYPEŁNI� ZAŁ�CZNIK DO DEKLARACJI 

POWIERZCHNIA GRUNTÓW 

Podstawa opodatkowania w  m
2 
(ha)  Stawka podatku Kwota podatku

1. Zwi�zane z prowadzeniem działalno�ci 
gospodarczej, bez wzgl�du na sposób 
zakwalifikowania w ewidencji gruntów  
i budynków (m

2
) 

28.  

                                                                   

29.  

2. Pod wodami powierzchniowymi stoj�cymi 
lub wodami powierzchniowymi płyn�cymi 
jezior i zbiorników sztucznych (ha)  

30.  
  

31.  

3.Oznaczone symbolem „B” w ewidencji 
gruntów i budynków prowadzonej przez 
Starostwo Powiatowe w Czarnkowie (m

2
) 

32.  33.  

4. Pozostałe grunty, w tym zaj�te na 
prowadzenie odpłatnej statutowej działalno�ci 
po�ytku publicznego przez organizacje 
po�ytku publicznego (m

2
) 

34.  

                                                                  

35.  

5.  Niezabudowanych obj�tych obszarem 
rewitalizacji, o których mowa w ustawie z dnia 
9 pa
dziernika 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. 
poz. 1777) i poło�onych na terenach, dla 
których miejscowy plan zagospodarowania 
przestrzennego przewiduje przeznaczenie 
pod zabudow� mieszkaniow�, usługow� albo 
zabudow� o przeznaczeniu mieszanym 
obejmuj�cym wył�cznie te rodzaje zabudowy, 
je�eli od dnia wej�cia w �ycie tego planu w 
odniesieniu do tych gruntów upłyn�ł okres  
4 lat, a w tym czasie nie zako	czono budowy 
zgodnie z przepisami prawa budowlanego  
(m

2
) 

36.  

                                                                  

37.  

D.2   POWIERZCHNIA U�YTKOWA BUDYNKÓW LUB ICH CZ��CI

Podstawa opodatkowania w m
2

W wysoko�ci 
powy�ej 2,20 m 

w wysoko�ci  
od 1,40 m do 2,20 m 

(zaliczy� 50% 
powierzchni) 

Stawka podatku Kwota podatku

1. Mieszkalne  38.  
       

39.  40.  
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2. Zwi�zane z prowadzeniem działalno�ci 
gospodarczej oraz budynki mieszkalne lub ich 
cz��ci zaj�te na prowadzenie działalno�ci 
gospodarczej 

41.  42.  43.  

3. Zaj�te na prowadzenie działalno�ci 
gospodarczej w zakresie obrotu 
kwalifikowanym materiałem siewnym 

44.  45.  46.  

4. Zwi�zane z udzielaniem �wiadcze	
zdrowotnych w rozumieniu przepisów o 
działalno�ci leczniczej, zaj�tych przez 
podmioty udzielaj�ce tych �wiadcze	  

47.  

                        

48.  49.  

5. Gara�e 
50.  51.  52.  

6. Budynki gospodarcze 
53.  54.  55.  

7. Pozostałe, w tym zaj�te na prowadzenie 
odpłatnej statutowej działalno�ci po�ytku 
publicznego przez organizacje po�ytku 
publicznego 

56.  

                     

57.  58.  

D.3  WARTO�� BUDOWLI

Podstawa opodatkowania w zł  
z dokładno�ci� do 1 zł 

Stawka podatku Kwota podatku 

1. Budowle słu��ce do zbiorowego oczyszczania 
�cieków 

59.  

,00 zł                                  

60.  

2. Pozostałe budowle 

61.  

,00 zł                                  

62.  

D.4 Ł�CZNA KWOTA PODATKU
Kwota podatku (po zaokr�gleniu do pełnych złotych)
Suma kwot z pozycji  29, 31, 33, 35,  38, 41, 44, 47, 50, 53, 56,58,60

63.       

,00 zł  

INFORMACJA O ZAŁ�CZNIKACH (do niniejszej deklaracji doł�czono) 

E.

64.  Liczba zał�czników ……………………..

F.
ADRES DO KORESPONDENCJI 

65. Kraj 66. Województwo 67. Powiat 

68. Gmina 69. Ulica 70. Nr domu 71. Nr lokalu 

72. Miejscowo�� 73. Kod pocztowy 74. Poczta 

75. Telefon 76. Fax 77. Adres e-mail

G.
PODPIS  PODATNIKA 

78.  Nazwisko i imi� oraz podpis osoby odpowiedzialnej za prawidłowe 
wypełnienie deklaracji  (nr telefonu, adres e-mail)

79. Podpis podatnika / Podpis osoby reprezentuj�cej 
podatnika 

80. Data wypełnienia zgłoszenia 81. Piecz�� podatnika 
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H.  ADNOTACJE  ORGANU  PODATKOWEGO 

Uwagi organu podatkowego 

Data (dzie	-miesi�c-rok) Podpis przyjmuj�cego formularz 

Pouczenie: 

Obliczony w deklaracji podatek od nieruchomo�ci nale�y wpłaca� bez wezwania w terminie do dnia 15-go 
ka�dego miesi�ca – na rachunek Urz�du Miejskiego Trzcianki – BANK PEKEO S.A. I O/Trzcianka                      

nr 80 1240 3741 1111 0000 4456 5279   

W przypadku niewpłacenia w obowi�zuj�cym terminie kwoty z poz. 64 lub wpłacenia jej w niepełnej wysoko�ci, niniejsza 
deklaracja stanowi podstaw� do wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie  z przepisami ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r.                      
o post�powaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U.  z  2014 r. poz. 1619 ze zm.).  

Kto, w celu udaremnienia wykonania orzeczenia s�du lub innego organu pa	stwowego, udaremnia  lub uszczupla 
zaspokojenie swojego wierzyciela przez to, �e usuwa, ukrywa, zbywa, daruje, niszczy, rzeczywi�cie lub pozornie obci��a albo 
uszkadza składniki swojego maj�tku zaj�te lub zagro�one  zaj�ciem, podlega karze pozbawienia wolno�ci od 3 miesi�cy do 5 lat 
(art. 300 § 2 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny Dz. U. Nr 88, poz. 553 ze zm.) 
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