
Nr załącznika

                     1.Deklaracji DN-1

Data urodzenia

D.1

wys. powyżej 2,20 m wys. od 1,40 m - 2,20 m 
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2

3

4
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D.2

POLA JASNE WYPEŁNIA PODATNIK.WYPEŁNIĆ NA MASZYNIE, KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE, DUŻYMI DRUKOWANYMI LITERAMI, CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM
Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XV/132/2015
Rady Miejskiej w Opocznie
z dnia 27 listopada 2015

1.Numer Identyfikacji Podatkowej składającego informację                           
(NIP lub PESEL)
....................................................................................

Załącznik ZN-1/A przeznaczony jest dla jednej nieruchomości. W przypadku, gdy podatnik posiada na 
terenie  gminy więcej niż jedną nieruchomość należy wypełnić odrębne załączniki

DANE O NIERUCHOMOŚCI

D. DANE O NIERUCHOMOŚCIACH I OBIEKTACH BUDOWLANYCH PODLEGAJĄCYCH
    OPODATKOWANIU LUB ZWOLNIENIU

Niniejszy formularz stanowi załącznik do( zaznaczyć właściwy kwadrat)

2.Informacji IN-1

  - pod wodami powierzchniowymi stojącymi
    lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i 
zbiorników sztucznych (ha)
 -  pozostałe w tym zajętych na prowadzenie
    odpłatnej statutowej działalności pożytku
    publicznego przez organizacje pożytku  
    publicznego m2

ZN-1/A

C.TYTUŁ PRAWNY (zaznaczyć właściwy kwadrat)

5.Nazwisko

A.PRZEZNACZENIE FORMULARZA

Imię

6.Imię ojca Imię matki

B. DANE IDENTYFIKACYJNE

POWIERZCHNIA UŻYTKOWA BUDYNKÓW LUB ICH CZĘŚCI
Rodzaj nieruchomości Podstawa opodatkowania m 2 Uwagi *

                                                                                                                                                                                                                                                                                       
5. Rodzaj własności, posiadania (zaznaczyć właściwą kratkę)

  □ 1. właściciel    □ 2. współwłaściciel  □ 3. posiadacz samoistny   □ 4. współposiadacz samoistny □ 5. użytkownik wieczysty 

□ 6. współużytkownik wieczysty  □7. posiadacz zależny (np. dzierżawca, najemca) □ 8. współposiadacz zależny (np. 
dzierżawca, najemca)

31.miejsce położenia 32.Nr księgi wieczystej

33.oznaczenie w ewidencji gruntów (nr działki, nr pozycji, nr obrębu)

  - związane z prowadzeniem
    działalności gospodarczej m 2

Budynki lub ich części związane z prowadzeniem 
działalności gospodarczej oraz budynki mieszkalne lub ich 
części zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej 
Budynki lub ich części związane z udzielaniem świadczeń 
zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności 
leczniczej, zajęte przez podmioty udzielające tych 
świadczeń

Budynki lub ich części zajęte na prowadzenie
działalności gospodarczej w zakresie  obrotu
kwalifikowanym materiałem siewnym

Budynki mieszkalne - ogółem

 - mieszkania
 - piwnice

  - garaże
 - części wspólne

Pozostałe budynki

 - pozostałe budynki , w tym zajęte na
   prowadzenie odpłatnej statutowej 
   działalności pożytku publicznego przez
   organizacje pożytku publicznego

 - garaże oraz budynki lub ich części na których
   zaprzestano prowadzenia działalności gospodarczej

POWIERZCHNIA GRUNTÓW
Grunty powierzchnia ogółem:



D.3

1
ZN-1/A(2)

BUDOWLE
budowle ( wartość, o której mowa w przepisach o podatkach 
dochodowych)- podstawę opodatkowania zaokrąglić do 
pełnych złotych

 -  niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji 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 m²


	Arkusz1

