1. Identyfikator podatkowy NIP / numer PESEL (niepotrzebne skre li ) podatnika*

Za cznik Nr 4
do Uchwa y Rady Gminy Pi tek
Nr XI/62/15

.......................................................................................................................

INRL – 1
INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMO CI, ROLNEGO I LE NEGO
2. Rok

na
Podstawa prawna:

Sk adaj cy:

Termin sk adania:
Miejsce sk adania:

........................................

Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i op atach lokalnych (tj. Dz. U. z 2014 r. poz. 849 ze zm.), ustawa z dnia 15 listopada
1984 r. o podatku rolnym (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 1381 ze zm.), ustawa z dnia 30 pa dziernika 2002 r. o podatku le nym (t.j. Dz. U. z
2013 r. poz. 465 ze zm.).
Formularz przeznaczony dla osób fizycznych b cych w 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 w asno Skarbu Pa stwa lub jednostki samorz du terytorialnego.
W terminie 14 dni od zaistnienia okoliczno ci maj cych wp yw na powstanie, b
wyga ni cie obowi zku podatkowego lub
zaistnienia zdarzenia maj cego wp yw na wysoko podatku.
Wójt Gminy w ciwy ze wzgl du na miejsce po enia przedmiotów opodatkowania.

A. MIEJSCE SK ADANIA INFORMACJI
3. Nazwa i adres siedziby organu podatkowego

Wójt Gminy Pi tek

ul. Rynek 16

99-120 Pi tek

B. DANE SK ADAJ CEGO INFORMACJ
B.1 DANE IDENTYFIKACYJNE
4. Rodzaj w asno ci, posiadania (zaznaczy w ciw kratk )
1. w ciciel
2. wspó
ciciel
3. posiadacz samoistny
4. wspó posiadacz samoistny
5. u ytkownik wieczysty
6. wspó ytkownik wieczysty
7. posiadacz zale ny (np. dzier awca, najemca)
8. wspó posiadasz zale ny (np. dzier awca, najemca)
5. Miejsce/a (adres/y) po enia przedmiotów opodatkowania oraz numery dzia ek

6. Numer/y ksi gi wieczystej lub zbioru/ów dokumentów

7. Nazwisko

8. Pierwsze imi , drugie imi

9. Data urodzenia

10. Imi ojca

11. Imi matki

12. Telefon

13. Kraj

14. Województwo

15. Powiat

16. Gmina

17. Ulica

18. Nr domu / Nr lokalu

19. Miejscowo

20. Kod pocztowy

21. Poczta

B.2 ADRES ZAMIESZKANIA

B.3 ADRES DO KORESPONDENCJI (nale y wype ni
22. Kraj

tylko wówczas, gdy adres do korespondencji jest inny ni w cz ci B.2.)
23. Województwo
24. Powiat

25. Gmina

26. Ulica

27. Nr domu / Nr lokalu

28. Miejscowo

29. Kod pocztowy

30. Poczta

C. OKOLICZNO CI POWODUJ CE KONIECZNO
31. Okoliczno ci (zaznaczy w ciw kratk )
1. informacja sk adana po raz pierwszy

Z

ENIA INFORMACJI
2. korekta uprzednio z

onej informacji
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I. PODATEK OD NIERUCHOMO CI
D. DANE DOTYCZ CE PRZEDMIOTÓW OPODATKOWANIA (z wyj tkiem zwolnionych)
D.1 POWIERZCHNIA GRUNTÓW
1. zwi zanych z prowadzeniem dzia alno ci gospodarczej, bez wzgl du na sposób
zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków
2. pod wodami powierzchniowymi stoj cymi lub wodami powierzchniowymi
p yn cymi jezior i zbiorników sztucznych

32.
...................................................................................... m2

33.
....................................................................................... ha

3. pozosta ych, w tym zaj tych na prowadzenie odp atnej statutowej dzia alno ci
po ytku publicznego przez organizacje po ytku publicznego

34.
2

....................................................................................... m
4. niezabudowanych obj tych obszarem rewitalizacji, o którym mowa w ustawie z dnia
9 pa dziernika 2015 r. o rewitalizacji, i po onych na terenach, dla których
miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod
zabudow mieszkaniow , us ugow albo zabudow o przeznaczeniu mieszanym
obejmuj cym wy cznie te rodzaje zabudowy, je eli od dnia wej cia w ycie tego
planu w odniesieniu do tych gruntów up yn okres 4 lat, a w tym czasie nie
zako czono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego

D.2 POWIERZCHNIA U YTKOWA BUDYNKÓW LUB ICH CZ
1. mieszkalnych - ogó em
w tym:

35.

2

...................................................................................... m

CI***
36.
2

...................................................................................... m

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

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

- kondygnacji o wysoko ci powy ej 2,20 m

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

*** Do powierzchni u ytkowej budynku lub jego cz ci nale y zaliczy powierzchni mierzon , po wewn trznej d ugo ci cian na wszystkich kondygnacjach, z wyj tkiem
powierzchni klatek schodowych oraz szybów d wigowych. Za kondygnacj uwa a si równie gara e podziemne, piwnice, sutereny i poddasza u ytkowe.

2. zwi zanych z prowadzeniem dzia alno ci gospodarczej oraz od budynków
mieszkalnych lub ich cz ci zaj tych na prowadzenie dzia alno ci gospodarczej
ogó em w tym:
- kondygnacji o wysoko ci od 1,40 do 2,20 m (zaliczy 50% powierzchni)

37.

- kondygnacji o wysoko ci powy ej 2,20 m
3. zaj tych na prowadzenie dzia alno ci gospodarczej w zakresie obrotu
kwalifikowanym materia em siewnym ogó em
w tym:
- kondygnacji o wysoko ci od 1,40 do 2,20 m (zaliczy 50% powierzchni)

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

- kondygnacji o wysoko ci powy ej 2,20 m

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

4. zwi zanych z udzielaniem wiadcze zdrowotnych w rozumieniu przepisów o
dzia alno ci leczniczej, zaj tych przez podmioty udzielaj ce tych wiadcze ogó em
w tym:
- kondygnacji o wysoko ci od 1,40 do 2,20 m (zaliczy 50% powierzchni)

39.
....................................................................................... m2

- kondygnacji o wysoko ci powy ej 2,20 m

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

2

..................................................................................... m

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

38.
...................................................................................... m

2

…………....................................................................... m2

2

...................................................................................... m

5. pozosta ych ogó em, w tym zaj tych na prowadzenie odp atnej statutowej 40.
2
dzia alno ci po ytku publicznego przez organizacje po ytku publicznego
....................................................................................... m
w tym:
- kondygnacji o wysoko ci od 1,40 do 2,20 m (zaliczy 50% powierzchni)
....................................................................................... m2
- kondygnacji o wysoko ci powy ej 2,20 m

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

D.3 BUDOWLE
1. budowle

41.

(warto , o której mowa w przepisach o podatkach dochodowych)
........................................................................................

E. INFORMACJA O PRZEDMIOTACH ZWOLNIONYCH
1. budynki gospodarcze lub ich cz ci po

one na gruntach gospodarstw rolnych,
ce wy cznie dzia alno ci rolniczej (art.7 ust. 1 pkt 4 b)

42.
....................................................................................... m2
....................................................................................... m2

2. grunty stanowi ce nieu ytki, u ytki ekologiczne, grunty zadrzewione i

43.

zakrzewione, z wyj tkiem zaj tych na prowadzenie dzia alno ci gospodarczej
(art.7 ust. 1 pkt 10)
3. budynki mieszkalne zwolnione Uchwa Rady Gminy Pi tek

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

44.
....................................................................................... m2

4.

inne (poda rodzaj, powierzchni gruntów, budowli zwolnionych oraz przepis
prawa z którego wynika zwolnienie)
.....................................................................................................................................

45.
....................................................................................... m2
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II. PODATEK ROLNY
F. DANE DOTYCZ CE PRZEDMIOTÓW OPODATKOWANIA (w cznie ze zwolnionymi)
Klasy u ytków
wynikaj ce
z ewidencji
gruntów

Powierzchnia w hektarach fizycznych z dok adno ci do 1 m2
orne

sady

ki

pastwiska

I
II
III

xxx

IIIa

xxx

xxx

IIIb

xxx

xxx

IVa

xxx

xxx

IVb

xxx

xxx

IV

xxx

V
VI
Grunty pod stawami zarybionymi ososiem, troci , g owacic , pali i pstr giem

46. ......……………………………….

Grunty rolne zabudowane

47. ..………………………………….

ytki rolne o nieustalonym przeliczniku powierzchni

48. ..………………………………….

Grunty pod stawami zarybionymi innymi gatunkami ryb

49. ......……………………………….

Grunty pod stawami niezarybionymi

50. ..………………………………….

Grunty pod rowami

51 . ..………………………………….

Grunty zadrzewione i zakrzewione na u ytkach rolnych

52. ..…………………………………..

RAZEM
53. ……………………………………

wiadczam, e posiadam równie u ytki rolne na terenie gminy ……………………………………………………………………….
(nale y wype ni tylko wówczas, gdy poz. 53 jest mniejsza ni 1 ha.)

G. ZWOLNIENIA I ULGI PODATKOWE
1.

ulga na utworzenie lub powi kszenie gospodarstwa rolnego
(art. 12 ust.1 pkt 4)

54.

2.

ulga inwestycyjna
(art. 13)

3.

inne

……………………………………… ……………......................… z
56.

…………………………………………………………………….

…………………………………………………………....................…

…………………………………………………….....................…. ha
55.
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III.

PODATEK LE NY

H. DANE DOTYCZ CE PRZEDMIOTÓW OPODATKOWANIA (z wyj

tkiem zwolnionych)

Powierzchnia w hektarach fizycznych
z dok adno ci do 1 m2

Wyszczególnienie
1. Lasy wchodz ce w sk ad rezerwatów przyrody i parków narodowych

57.
.................................................................................ha

2. Lasy pozosta e

58.
.................................................................................ha

3. Razem (pkt 1-2)

59.
.................................................................................ha

I. INFORMACJA O PRZEDMIOTACH ZWOLNIONYCH
1. Lasy z drzewostanem w wieku do 40 lat. (art 7 ust.1pkt 1)

60.

2. Inne (poda rodzaj, powierzchni gruntów zwolnionych oraz przepis prawa- z
jakiego tytu u wyst puje zwolnienie)

61.

…………………………………………………………………………………………

…………………..……………………......……… ha

…………………………………………....….…. ha

J. O WIADCZENIE I PODPIS SK ADAJ CEGO / OSOBY REPREZENTUJ CEJ
SK ADAJ CEGO
wiadczam, e podane przeze mnie dane s zgodne z prawd
62. Imi

63. Nazwisko

64. Data wype nienia (dzie - miesi c - rok)

65. Podpis (piecz ) sk adaj cego / osoby reprezentuj cej sk adaj cego

K. ADNOTACJE ORGANU PODATKOWEGO
66. Uwagi organu podatkowego

67. Identyfikator przyjmuj cego formularz

68. Data i podpis przyjmuj cego formularz

* numer PESEL wpisuj podatnicy b cy osobami fizycznymi obj tymi rejestrem PESEL nieprowadz cy dzia alno ci gospodarczej lub nieb
zarejestrowanymi podatnikami podatku od towarów i us ug. Identyfikator podatkowy NIP wpisuj pozostali podatnicy.

cy

Pouczenie
Za podanie nieprawdy lub zatajenie prawdy i przez to nara enie podatku na uszczuplenie grozi odpowiedzialno
Kodeksie karnym skarbowym.

w
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