
 
1. Numer identyfikacji podatkowej podatnika                                                                                Zał�cznik   Nr  2   do  uchwały  Nr XX/163./2004 
                                                                                                                                                      Rady  Gminy  �wilcza  z  dnia  7  grudnia 2004 r. 

   -    -   -   
 

IN – 1 
 

INFORMACJA O NIERUCHOMO�CIACH I OBIEKTACH BUDOWLANYCH 
    

2. Rok 
 
 

NA      

 

Podstawa prawna: Ar. 6 ust. 6, 10 i 13 ustawy z dnia 9 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84 
z pó�niejszymi zmianami), zwanej dalej „ustaw�”. 

Składaj�cy: Formularz przeznaczony jest dla osób fizycznych b�d�cych wła�cicielami nieruchomo�ci lub obiektów budowlanych, 
posiadaczami samoistnymi nieruchomo�ci lub obiektów budowlanych, u�ytkownikami wieczystymi gruntów, 
posiadaczami nieruchomo�ci lub ich cz��ci albo obiektów budowlanych lub ich cz��ci stanowi�cych własno�� Skarbu 
Pa�stwa lub jednostki samorz�du terytorialnego. 

Termin składania: W terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczno�ci uzasadniaj�cych powstanie albo wyga�ni�cie obowi�zku w zakresie 
podatku od nieruchomo�ci albo zaistnienia zdarzenia maj�cego wpływ na wysoko�� podatku. Obowi�zek zło�enia 
informacji dotyczy równie� podatników korzystaj�cych ze zwolnie� na mocy przepisów ustawy. 

Organ podatkowy: Wójt Gminy �wilcza 

A.   MIEJSCE SKŁADANIA INFORMACJI 
               3. Urz�d Gminy �wilcza, 36-072 �wilcza 
B.   DANE SKŁADAJ�CEGO INFORMACJ�  
  

 

B.1. DANE IDENTYFIKACYJNE 
 

4. Rodzaj własno�ci, posiadania (zaznaczy� wła�ciwy kwadrat) 

 1. wła�ciciel                            2. współwła�ciciel                        3. posiadacz samoistny          4. współposiadacz samoistny   

 5. u�ytkownik wieczysty         6. współu�ytkownik wieczysty     7. posiadacz                            8. współposiadacz 
7. Data urodzenia (dzie� – miesi�c – rok) 
 
 

5. Nazwisko 
 
 

6. Pierwsze imi� 
 
 

  -   -     
10. Numer ewidencyjny  PESEL 
 
 

8. Imi� ojca 
 
 

9. Imi� matki 
 
 
            

11. Klasa rodzaju działalno�ci (PKD) według przepisów rozporz�dzenia Rady Ministrów z dnia 7 pa�dziernika 1997 r. w sprawie Polskiej 
      Klasyfikacji Działalno�ci (PKD) (Dz. U. Nr 128, poz. 829 z pó�niejszymi zmianami) 
 
 
12. Forma organizacyjna przedsi�biorstwa 
 
 

 

13. Wielko�� przedsi�biorstwa według przepisów ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalno�ci gospodarczej (Dz. U. Nr 173,  
       poz. 1807). 
 
 

B.2. ADRES ZAMIESZKANIA 
14. Kraj 
 
 

15. Województwo 
 
 

16. Powiat  
 
 

17. Gmina 
 
 

18. Ulica 
 
 

19. Numer domu  
 
 

20. Numer lokalu 
 
 

 

21. Miejscowo�� 
 
 

22. Kod pocztowy 
 
 

23. Poczta 
 
 

C. CEL SKŁADANIA INFORMACJI 
24. Cel zło�enia formularza (zaznaczy� wła�ciwy kwadrat) 

                        1. zło�enie informacji                                                 2. korekta informacji 

D DANE DOTYCZ�CE PRZEDMIOTÓW OPODATKOWANIA (z wyj�tkiem zwolnionych) 
POŁO	ENIE, NUMERY DZIAŁEK I KSI
G WIECZYSTYCH (ZBIORÓW DOKUMENTÓW) 
25. Miejsce (adres) poło�enia przedmiotów opodatkowania  
 
 
 
 

26. Numery działek 
 
 
 
 

D.1. 

27. Numery ksi�g wieczystych lub zbiorów dokumentów 
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D.2. GRUNTY 
rodzaj  powierzchnia 

1. zwi�zane z prowadzeniem działalno�ci 
gospodarczej bez wzgl�du na sposób 
zakwalifikowania w ewidencji gruntów 
i budynków 

28. 
 
 

.................................................... m2 
2. pod jeziorami, zaj�te na zbiorniki wodne 

retencyjne lub elektrowni wodnych 
29. 

..................................................... ha 
 

3. pozostałe, w tym zaj�te na prowadzenie 
odpłatnej statutowej działalno�ci po�ytku 
publicznego przez organizacje po�ytku 
publicznego 

30. 
 
 

.................................................... m2 
D.3. BUDYNKI LUB ICH CZ��CI * 

rodzaj  powierzchnia u�ytkowa 
1. mieszkalne – ogółem 
 

31. 
.................................................... m2 

    w tym: 
- kondygnacji o wysoko�ci od 1,40 m do 

2,20 m (zaliczy� 50 % powierzchni) 

 
 

.................................................... m2 

- kondygnacji o wysoko�ci powy�ej 2,20 m 
 

.................................................... m2 
2. zwi�zane   z  prowadzeniem działalno�ci 
      gospodarczej oraz mieszkalne lub ich  
      cz��ci zaj�te na prowadzenie działalno�ci  
      gospodarczej – ogółem 

32. 
 
 

..................................................... m2 
 w tym: 
- kondygnacji o wysoko�ci od 1,40 m do 

2,20 m (zaliczy� 50 % powierzchni) 

 
 

.................................................... m2 

- kondygnacji o wysoko�ci powy�ej 2,20 m 
 

.................................................... m2 
3.  zaj�te na prowadzenie działalno�ci gospodar- 

  czej w zakresie obrotu kwalifikowanym  
  materiałem siewnym – ogółem 

33. 
 

..................................................... m2 
      w tym: 

- kondygnacji o wysoko�ci od 1,40 m do 
2,20 m (zaliczy� 50 % powierzchni) 

 
 

.................................................... m2 
- kondygnacji o wysoko�ci powy�ej 2,20 m  

.................................................... m2 
4. zaj�te na prowadzenie działalno�ci gospodar-

czej w zakresie udzielania �wiadcze	 
zdrowotnych – ogółem 

34. 
 

.................................................... m2 
     w tym: 

- kondygnacji o wysoko�ci od 1,40 m do 
2,20 m (zaliczy� 50 % powierzchni) 

 
 

.................................................... m2 
- kondygnacji o wysoko�ci powy�ej 2,20 m  

.................................................... m2 
5. pozostałe, w  tym  zaj�te na prowadzenie 

odpłatnej statutowej działalno�ci po�ytku 
publicznego przez organizacje po�ytku 
publicznego – ogółem 

35. 
 

.................................................... m2 

    w tym: 
- kondygnacji o wysoko�ci od 1,40 m do 

2,20 m (zaliczy� 50 % powierzchni) 

 
 

................................................... m2 

 

- kondygnacji o wysoko�ci powy�ej 2,20 m  
.................................................. m2 

D.4. BUDOWLE    
rodzaj warto�� okre�lona na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3 – 7 ustawy 

 1. budowle 
 

36. 
....................................................... zł ................... gr 

E. INFORMACJA O PRZEDMIOTACH ZWOLNIONYCH 
(poda� powierzchni� u�ytkow� budynków, powierzchni� gruntów oraz warto�� budowli zwolnionych i powoła� przepis 
prawa, na podstawie którego składaj�cy informacj� korzysta ze zwolnienia) 
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F. O�WIADCZENIE I PODPIS SKŁADAJ�CEGO/OSOBY REPREZENTUJ�CEJ SKŁADAJ�CEGO 
 O�wiadczam, �e podane przeze mnie dane s� zgodne z prawd� 

 
37.  Imi� 
 
 

38.  Nazwisko 

39. Data wypełnienia deklaracji (dzie� – miesi�c – rok) 

   -   -      

 

 

40. Podpis (piecz��) składaj�cego / osoby go reprezentuj�cej 
 
 
 
 

G. ADNOTACJE ORGANU PODATKOWEGO 
41. Uwagi organu podatkowego 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

42. Identyfikator przyjmuj�cego formularz 
 
 
 
 

43. Data i podpis przyjmuj�cego formularz 

 
*)  przez  powierzchni�  u�ytkow�  budynku  lub  jego  cz��ci  nale�y  rozumie�  powierzchni�  mierzon� po wewn�trznej długo�ci �cian na  
     wszystkich kondygnacjach, z wyj�tkiem powierzchni klatek schodowych oraz szybów  d�wigowych; za kondygnacje uwa�a si� równie�  
     gara�e podziemne, piwnice, sutereny i poddasza u�ytkowe. 
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