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oraz społek niemających osobowości pravmej
właścicielaminieruchomości lub obiektÓw budowlanyóh, pósiaaaczamiińoi'ii'i']"i...l"mosci
będących
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Termin skladania: Do 3 l stycznia kżdego roku podatkowego;
w terminie l4 dni od zaisfil,ienia okoliczności
mających wpływ na powstanie bądź
wygaśnięcie obowiązku podatkowego lub zaistnienia
zdarzefimających *pły*;;;yJtose poaath.
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oraz od częścibudynków mieszkalnych zajętych na
prowadzenie działalnościgospodarczej ogółem,
w tym:
- kondygnacj i o wysokości od l,40 do 2,20 m (zaliczy i

uĄ'tkowej)

- kondygnacji o wysokości powyŻe.i 2,20 m
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3. zajęte na prowadzenie działalnosci gospodar-Ę
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4' zwięanych zudzielaniem świadczęń Zdru,wotnych w
rozumieniu przepisów o działalnościleczniczej, zajętych
przez podmioty udzielające tych świadczeń
)gółem:

m2

42

w tym:
- kondygnacj i o wysokości o d l,40 do Ż,20 m (zaliczy i 50% powierzchni
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kondygnacji o wysokości powyżej 2,2O m
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(wartośó, o której mowa w przepisach o podatkach
dochodowych)

CZNA KWOTA PODATKU
kwot z kol.

o
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(podaó powierzchnię bądźwartośÓ budowli przedmiotÓw
zwolnionych oraz przepisprawa
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55. Podpis (pieczęć)
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ADNOTACJE ORGANU PODATKOWEGO

58. Data i podpis
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Pouczenie:
W przypadku niewpłacenia w obowiąpujących terminach i ratach kwoty podatku
zpoz.5l lub
wpłacenia jej w niepełnej wysokości, niniejsza deklaracja stanowi połsiawę
do wystawienia
tytułu wykonawczego, zgodnie
przepisami ustawy
dnia 17 czerwca |966 r. o
postępowaniu egzekucyjnym w administracji (tekst jedn.: Dz.IJ. z2005
t.Nr 229,poz. 1954
zpoźn. zm.).
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