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Powierzchnia użytkowa w m2 lub ha

1. Od gruntów:
a) związane z działalnością gospodarczą bez względu na
sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków
/od 1 m2 powierzchni/
b) pod jeziorami, zajęte na zbiorniki wodne retencyjne lub
elektrowni wodnych /od 1 ha powierzchni/
c) pozostałe /od 1m2 powierzchni/, w tym zajętych na
prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku
publicznego przez organizacje pożytku publicznego
Powierzchnia użytkowa w m2
Powierzchnia o wysokości od
Powierzchnia o wysokości
1,40 do 2,20 m
powyżej 2,20 m
2.Od budynków lub ich części:
a/ mieszkalnych
b/ związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej
oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na
prowadzenie działalności gospodarczej
c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w
zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym
d) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w
zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych
e) od pozostałych budynków lub ich części, w tym zajętych
na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku
publicznego przez organizacje pożytku publicznego
3. Budowle lub ich części związane z prowadzeniem
działalności gosp. (wartość brutto-ustalona na dzień l
stycznia roku podatkowego, stanowiąca podstawę
obliczania amortyzacji w tym roku, nie pomniejszona o
odpisy amortyzacyjne, w przypadku budowli całkowicie
zamortyzowanych ich wartość z dnia l stycznia roku w
którym dokonano ostatniego odpisu amortyzacyjnego )

* zaznacz właściwa kratkę

............................................................ zł

Zwolnienia
dotyczące nieruchomości lub ich części na podstawie:

odpowiednio
powierzchnia w m2
lub wartość w zł

l. art. 7 ust. l ustawy o podatkach i opłatach lokalnych:
1)

2)
2a)

budowle wchodzące w skład infrastruktury kolejowej w rozumieniu przepisów o transporcie kolejowym oraz zajęte
pod nie grunty, jeżeli:
a) zarządca infrastruktury jest obowiązany do jej udostępnienia licencjonowanym przewoźnikom kolejowym lub
b) są przeznaczone wyłącznie do przewozu osób, wykonywanego przez przewoźnika kolejowego, który równocześnie
zarządza tą infrastrukturą bez udostępnienia jej innym przewoźnikom, lub
c) tworzą linie kolejowe o szerokości torów większej niż 1.435 mm;
budowle infrastruktury portowej, budowle infrastruktury zapewniającej dostęp do portów i przystani morskich oraz zajęte pod nie grunty;
grunty, które znajdują się w posiadaniu podmiotu zarządzającego portem lub przystanią morską, pozyskane na potrzeby rozwoju portu
lub przystani morskiej, zajęte na działalność określoną w statucie tego podmiotu, położone w granicach portów i przystani morskichod pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym podmiot ten wszedł w ich posiadanie – nie dłużej niż przez okres
5 lat, z wyjątkiem gruntów zajętych przez podmiot inny niż podmiot zarządzający portem lub przystanią morską

3)

budynki, budowle i zajęte pod nie grunty na obszarze części lotniczych lotnisk użytku publicznego;

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;

5)

nieruchomości lub ich części zajęte 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;

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;

7)

grunty i budynki we władaniu muzeów rejestrowanych;

8)

grunty położone na obszarach objętych ochroną ścisłą, czynną lub krajobrazową, a także budynki i budowle trwale związane z gruntem,
służące bezpośrednio osiąganiu celów z zakresu ochrony przyrody – w parkach narodowych oraz w rezerwatach przyrody,

8a) będące własnością Skarbu Państwa: grunty pokryte wodami jezior o ciągłym dopływie lub odpływie wód powierzchniowych oraz grunty
zajęte pod sztuczne zbiorniki wodne;
9)

budowle wałów ochronnych, grunty pod wałami ochronnymi i położone w międzywałach, z wyjątkiem zajętych na prowadzenie
działalności gospodarczej przez inne podmioty niż spółki wodne, ich związki oraz związki wałowe,

10)

grunty stanowiące nieużytki, użytki ekologiczne, grunty zadrzewione i zakrzewione, za wyjątkiem zajętych na prowadzenie działalności
gospodarczej;

11)

grunty stanowiące działki przyzagrodowe członków rolniczych spółdzielni produkcyjnych, którzy spełniają jeden z warunków:
a)
osiągnęli wiek emerytalny,
b)
są inwalidami zaliczonymi do 1 lub II grupy,
c)
są niepełnosprawnymi o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności,
d)
są osobami całkowicie niezdolnymi do pracy w gospodarstwie rolnym albo niezdolnymi do samodzielnej egzystencji;

12)

budynki położone na terenie rodzinnych ogrodów działkowych, nie przekraczających powierzchni ustalonych w przepisach Prawa
budowlanego dla altan obiektów gospodarczych, z wyjątkiem zajętych na działalność gospodarcza,

13)

budynki i budowie zajęte przez grupę producentów rolnych wpisaną do rejestru tych grup, wykorzystywane wyłącznie na prowadzenie
działalności w zakresie sprzedaży produktów lub grup produktów wytwarzanych w gospodarstwie członków grupy lub z zakresie
określonym w art. 4 ust.2 ustawy z dnia 15 września 2000 r. o grupach producentów rolnych i ich związkach oraz z zmianie innych ustaw
(Dz. U. Nr 80, poz. 983, ze zm.), zgodnie z aktem założycielskim;

14)

nieruchomości lub ich części zajęte na prowadzenie nieodpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku
publicznego;

2.

inne zwolnienia

3.

uchwały Rady Gminy Turek

PODSTAWA PRAWNA:
ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych / tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844 ze zmianami/. Osoby
fizyczne są obowiązane złożyć w Urzędzie Gminy Turek niniejszą informację, w terminie 14 dni od dnia wystąpienia okoliczności
uzasadniających powstanie albo wygaśnięcie obowiązku podatkowego w zakresie podatku od nieruchomości lub od dnia zaistnienia zdarzenia
mającego wpływ na wysokość podatku w trakcie roku podatkowego.
O wszelkich zmianach mających wpływ na wysokość zobowiązania podatkowego (powierzchnia, sposób użytkowania), zawiadomię
Urząd Gminy Turek w terminie 14 dni od zaistnienia zmiany. Informacja sporządzona jest zgodnie z istniejącym stanem faktycznym.
Niniejsze dane potwierdzam własnoręcznym podpisem, świadomy odpowiedzialności karnej z art. 233 § 1Kodeksu Karnego.
...................................................................................
(data i podpis składającego informację)

