ZN-1 Załącznik do deklaracji, informacji

Załącznik Nr 3
do Uchwały Rady Miejskiej w Międzyzdrojach
Nr XXVI/247/16 z dnia 4 listopada 2016 r.

PRZEZNACZENIE FORMULARZA
Niniejszy formularz stanowi załącznik do (zaznaczyć właściwy kwadrat):

DANE PODATNIKA

* - dotyczy podatnika niebędącego osobą fizyczną

 deklaracji DN-1



informacji IN- 1

** - dotyczy podatnika będącego osobą fizyczną

DANE IDENTYFIKACYJNE
Rodzaj podatnika (zaznaczyć właściwy kwadrat):



osoba fizyczna
Nazwa pełna * / Nazwisko **

 osoba prawna

 jednostka organizacyjna, w tym spółka, nieposiadająca osobowości prawnej

Nazwa skrócona * / Pierwsze imię, drugie imię **

Identyfikator REGON

Dane o nieruchomościach – Budynki, budowle.
Budynki lub ich części związane z prowadzeniem
działalności gospodarczej oraz od części budynków
mieszkalnych zajętych na prowadzenie działalności
gospodarczej
Położenie
nieruchomości
oraz tytuł
posiadania

Ogółem:

Obręb/
nr
działki/
KW

Budynki
mieszkalne
lub ich
części

Położonych na
terenach
wiejskich

Położonych w
M-jach przy
ulicach***

Położonych na
pozostałych
terenach miasta
M-je

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

Budynki lub ich
części
związanych z
udzielaniem
świadczeń
zdrowotnych w
rozumieniu
przepisów o
działalności
leczniczej,
zajętych przez
podmioty
udzielające tych
świadczeń

Budowle

Pozostałe
budynki

Zajętych na
prowadzenie
działalności z zakresu
kultury fizycznej w
tym części nawodnej
Molo

Zajętych na
prowadzenie
działalności
pozostałej

Dane o nieruchomościach - Grunty

Położenie
nieruchomości
oraz tytuł jej
posiadania

Obręb/nr
działki/KW

Grunty
związane z
prowadzeniem
działalności
gospodarczej

Grunty związane z
prowadzeniem
działalności z zakresu
kultury fizycznej

niezabudowanych objętych obszarem
rewitalizacji, o którym 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

Grunty pozostałe, w tym zajęte na prowadzenie odpłatnej
działalności statutowej działalności pożytku publicznego przez
organizację pożytku publicznego

Grunty pod wodami
powierzchniowymi
stojącymi lub wodami
powierzchniowymi
płynącymi jezior i
zbiorników sztucznych
(ha)

Położonych na
terenach wiejskich

Położonych w
Międzyzdrojach przy
ulicach: ***

Położonych na
pozostałych
terenach miasta
Międzyzdroje

Ogółem:
Podstawę opodatkowania stanowi dla budynków lub ich części – powierzchnia użytkowa (art.4 ust.1 pkt. 2 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych).
Powierzchnię pomieszczeń lub ich części oraz część kondygnacji o wysokości w świetle od 1,40 m do 2,20 m zalicza się do powierzchni użytkowej budynku w 50%, a
jeżeli wysokość jest mniejsza niż 1,40 m, powierzchnię tę pomija się. ( art. 4 ust.2 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych). Dla gruntów- powierzchnia (art.4 ust.1
pkt.1 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych), dla budowli lub ich części – wartość (art.4 ust.1 pkt 3 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych ).
***Boh. Warszawy, Promenada Gwiazd, Campingowa, Turystyczna, Ludowa, Pomorska, Traugutta, T.Kościuszki, Książąt Pomorskich, Tysiąclecia Państwa Polskiego,
Parkowa, Krasickiego, Światowida, Zwycięstwa, Krotka, Zdrojowa, Morska, Kopernika, Mickiewicza, Rybacka, Gryfa Pomorskiego, Plażowa, Poprzeczna, Spokojna,
Cicha, Wczasowa, Wesoła, Dąbrówki, Plac Neptuna, odcinek ulicy Niepodległości od ul. Zwycięstwa do skrzyżowania z ul M.Dąbrowskiej, Nowomyśliwska, MieszkaIgo, Myśliwska, Sportowa, Al.Róż, Orla, Polna, Komunalna.

