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II§FORMACJA

Dla tłrłaścic ie li lokali

szkalnych po siadaj ących
odrębną własność
nri

e

Earuąd Spółdzieini Mieszkanic"*rej ,,DOKER" lnformuje, że z dniem I sĘcznia20l6
roku weszŁa ułłzy,-eie nowelizacja u_sta\ły o podatkach i opłatach lokalnych, która
wprcwadza zmianę ó.otyszaeą sposobu wncszenia podatku od nieruchomości części
łvspóine_! budynków.

Zgednie z brzmieniem art. 3 ust. 5 ustawy jw" ,,Jeżeli wyodrębniono własność
trokałi, ohowEqzek podatkowy w zakresie podatku od nieruchomościod gruntu oraz
ł:tt częśc§ budynku słanowiqcych nieruchomośćwspólnq ciqży na właścicielachw
zakresie odpow§cdajqcym ich udzłałowiw nieruchomości wspólnej'.

W

z

po\ĄT/ższym, właścicięlelokali wyodrębnionych, winni do dnia 15
złożyó w Urzędzie Miejskirn w Gdańsku (u1. Nowę Ogrody 8112,
80-803 Gdańsk) korektę irrformac^ji na druku Ii§-1 (Załącznik Nr 1 do uchwĄ Nr
XVIlĄ}Ąli5 Rady Miasta Gdanska z dnia 26 iistopada2a15 r.). W częściF.2 druku
il\-1, w punkcie 7 naieĘ wpisać wy-liczony udziń lokalu w powierzchni wspólnej

związk-u

budynk^u"

Poniźej przedstawianty przykład poprawnego wyliczenia udziału lokalu w
powiłrzchni wspóinoj (częściF.2 druku Dj-l) wzór fla podstawie lokalu
znajdujacegc slę w budynku - przy ui. Władysława IV i-4:
Wyodrębniony iokal rnieszkalny o powierzchni 50,00 m'-udziń 5000/193601
Powierzehnie rvspólne - ?Q4,38 m2,
PowierzchnEa użytkowa budynków lub ich części(R2 pkt 1):

(Fc,wierzcłrnia ryriaszkania/Pcwierzehnia
Pcąvierzchnia częściwspólnych

iokaii mieszkalnych) *

(pomnożyć)

SGCĘG/i9360i * 7S4,38 fitr2: 18,19 rn2 powierzcłr_rri dodatkowej

tabeti umięszczone"j na następnej stronie podajemy powierzchnie wspólne dla
i:uaynków w płszczęgó lnych nieruchomośc iach.
w*

Formularz IN-tr Ccstepny.iesr na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Gdańsku:
ila stronie internetowe.j S.M. ,,DOKER":
\Ą- razie

wątpiiwośłi,wszelkie informac"je udzielane będą w siedzibie Spółdzielni

crzu poti ni;ft,lerem teief,onu (58) 342 15 7S"

Zarząd S.M.,,DOKER"
z-ca prezesa zarzadu
,

k

ES

ZESTAWIENIE PoWlERzcHNl WsPoLNEGo UżYTKU W

BUDYNKACH ZNAJDUJĄGYGH slĘ W zAsoBAcH s.M ,,DoKER"
Adres
nieruchomości
ul. Lwowska

1 A-D

Wyszczególnienie
działkanr 13712

ul. B, Chrobrego 65-

działkanr 17712

71

obręb nr 0043
działka nr 141
obręb nr 0061
działka nr 95
obręb nr 0060
działka nr 2813
obręb nr 0045
działka nr 2812
obręb nr 0045
działka nr 2811
obręb nr 0045

Władysława lV

1-

4
ul. Oliwska 43 A-D
ul. Gdańska 13-13A
ul. Gdańska 11-11A

ul. Gdańska 9-9A

powierzchnia
częściwspólnej

1712,30

558,50

1755,40

553,80

1936,01

704,38

2136,20

502,50

1253,70

301,58

1237,43

281,85

1252,06

283,98

11283,10

3.186,59

Wm2

Wm2

obręb nr 0043

ul.

powierzchnia
lokali
mieszkalnych

Razem

:

Zarząd S.M,,DOKER"

