
1. Numer kartoteki Załącznik Nr 4
do uchwały XIV/107/2015
Rady Miejskiej w Gołdap
z dnia 30 listopada 2015 r.

DN-1/GBO – DANE IDENTYFIKACYJNE PRZEDMIOTÓW OPODATKOWANIA (GRUNTY/BUDYNKI)

(ZAŁĄCZNIK DO DEKLARACJI NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI: DN-1)
DANE PODATNIKA
2. NAZWA PEŁNA wg Krajowego Rejestru Sądowego / IMIĘ i NAZWISKO *: 3. ADRES SIEDZIBY / ADRES ZAMIESZKANIA *:

Lp. Położenie nieruchomości (adres) Nr księgi wieczystej Nr działki Powierzchnia gruntów Forma władania
Okres obowiązywania (okres władania)***
Od miesiąca Do miesiąca

1 2 3 4 5 6 7 8

E.1. GRUNTY**
E.1.1. Związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Powierzchnia razem:

E.1.2. Pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych

1.

2.

Powierzchnia razem:

E.1.3. Pozostałe, w tym zajęte na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.



Powierzchnia razem:

E.1.4. Grunty niezabudowane objęte obszarem rewitalizacji, o których mowa w ustawie z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. poz. 1777), i położone 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 
1.

2.

3.

4.

5.

6.

Powierzchnia razem:

Lp. Położenie nieruchomości (adres) Nr księgi 
wieczystej Nr działki

Powierzchnia 
użytkowa
budynków

W tym
Forma 

władania

Okres obowiązywania (okres 
władania)***

Kondygnacja o wys. 
od 1,40 m do 2,20 m

Kondygnacja o 
wysokości powyżej 

2,20 m
Od miesiąca Do miesiąca

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

E.2. BUDYNKI LUB ICH CZĘŚCI**

E.2.1. Budynki mieszkalne (lub ich części)

1.

2.

3.

Powierzchnia razem:

E.2.2. Budynki (lub ich części) związane z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz części budynków mieszkalnych zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej

1.

2.

3.

4.

Powierzchnia razem:

E.2.3. Budynki (lub ich części) zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym

1.

2.

Powierzchnia razem:



E.2.4. Budynki (lub ich części) związane z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajęte przez podmioty udzielające tych świadczeń

1.

2.

3.

Powierzchnia razem:

E.2.4.5. Budynki (lub ich części) pozostałe, w tym zajęte na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego

1.

2.

3.

Powierzchnia razem:
*Niepotrzebne skreślić. **Należy wykazać wszystkie przedmioty opodatkowania, które zostały zgłoszone w deklaracji, do której niniejszy załącznik został dołączony. ***Należy wpisać okres istnienia obowiązku 
podatkowego w zakresie wykazanego przedmiotu opodatkowania
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