
Załącznik 
do Uchwały Rady Gminy Dobrzeń Wielki  
Nr XIV/135/2011  z dnia 16.12.2011 r. 

IN - 1 
1. Numer karty podatnika 

 
INFORMACJA O NIERUCHOMO ŚCIACH I OBIEKTACH BUDOWLANYCH, GRUNTACH 

ORAZ LASACH OSÓB FIZYCZNYCH 
 

Podstawa prawna:  Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity: Dz.U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 ze zm.),  
                                  Ustawa  z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2006 r. 136, poz. 969 ze zm.),  
                                  Ustawa z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz. U. Nr 200, poz. 1682 ze zm.). 

Składający: Formularz przeznaczony dla osób fizycznych będących właścicielami  nieruchomości  lub  obiektów budowlanych, gruntów, lasów, 
posiadaczami samoistnymi nieruchomości lub obiektów budowlanych, gruntów, lasów, użytkownikami wieczystymi gruntów, lasów,  posiadaczami 
nieruchomości lub ich części albo obiektów budowlanych lub ich części, gruntów, lasów stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu                          
terytorialnego, posiadaczami gruntów na podstawie umowy zawartej stosownie do przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników.  
Termin składania: W terminie 14 dni od zaistnienia okoliczności mających wpływ  na powstanie, bądź wygaśnięcie obowiązku podatkowego lub       
zaistnienia zdarzenia mającego wpływ na wysokość podatku 
Miejsce składania: Wójt Gminy Dobrzeń Wielki właściwy ze względu na miejsce położenia przedmiotów opodatkowania 

A. MIEJSCE SKŁADANIA INFORMACJI 

2. Nazwa i adres siedziby organu podatkowego 
  WÓJT GMINY DOBRZE Ń WIELKI  ul. Namysłowska 44, 46-081 Dobrzeń Wielki 

B. OBOWIĄZEK ZŁO ŻENIA INFORMACJI 
3.Okoliczności powodujące obowiązek złożenia informacji (właściwe zaznaczyć) 
     1. Informacja składana po raz pierwszy               2. Zmiana uprzednio złożonej informacji 

C. PODMIOT ZOBOWI ĄZANY DO ZŁO ŻENIA INFORMACJI 
4. Rodzaj podmiotu (właściwe zaznaczyć)   
 
    1. właściciel         2. współwłaściciel         3. posiadacz samoistny          4. współposiadacz samoistny        5. użytkownik wieczysty              
 
    6. współużytkownik wieczysty         7. posiadacz zależny (np. dzierżawca)        8. współposiadacz zależny (np. dzierżawca) 

D. DANE PODATNIKA 

D. 1. Dane identyfikacyjne 
5. Nazwisko, pierwsze imię, drugie imię  6. Imiona rodziców 

7. PESEL 8. Numer Identyfikatora Podatkowego* 9. Nr telefonu 

D. 2. Adres zamieszkania 
10. Kraj 11. Województwo 12. Powiat 

13. Gmina 14. Ulica 15. Nr domu / lokalu 

16. Miejscowość 17. Kod pocztowy 18. Poczta 

D. 3. Adres do korespondencji (należy podać jeżeli jest inny niż adres zamieszkania) 
19. Kraj 

 
20. Województwo 
 
 

21. Powiat 

22. Gmina 23. Ulica 
 
 

24. Nr domu / lokalu 

25. Miejscowość 
 

26. Kod pocztowy 
 
 

27. Poczta 

D. 4. Dane identyfikacyjne współwłaściciela/współposiadacza/współużytkownika wieczystego (niepotrzebne skreślić) 
Nazwisko i imię Adres zamieszkania PESEL Numer Identyfikatora 

Podatkowego* 

28. 29.  30. 31. 

32. 33. 34. 35. 

36. 37. 38. 39. 
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E. DANE DOTYCZĄCE PRZEDMIOTÓW OPODATKOWANIA 

E. 1. Miejsce położenia przedmiotów opodatkowania oraz numery działek 

E. 2. Numer/y księgi wieczystej lub zbioru/ów dokumentów oraz nazwa sądu, który je prowadzi  

E. 3. Wyszczególnienie przedmiotów opodatkowania 
1. Grunty – powierzchnia w: m² ha 
a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób 
zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków, w tym: 

40. 

X 

 
rodzaj i klasa gruntu …………………. o powierzchnia …………..……… m² 
 
rodzaj i klasa gruntu …………………. o powierzchnia ……………..…… m² 
 
rodzaj i klasa gruntu …………………. o powierzchnia ………………….. m² 
 

X X 

b) pod jeziorami, zajetych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrownie wodne 41. 

X 

c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku 
publicznego przez organizacje pożytku publicznego 

42. 

X 

d) sklasyfikowanych w ewidencji gruntów jako użytki rolne, grunty zadrzewione i zakrzewione 
na użytkach rolnych z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej X 

43. 

e) sklasyfikowanych w ewidencji gruntów jako lasy, z wyjątkiem lasów zajętych na 
wykonywanie innej działalności gospodarczej niż działalność leśna X 

44. 

2. Budynki lub ich części – powierzchnia użytkowa w m²** 

 Powierzchnia pomieszczeń lub ich częśći oraz 
część kondygnacji  o wysokości w świetle w m² Powierzchnia ogółem w m² 

powyżej 2,20 m od 1,40 m do 2,20 m 

a) mieszkalnych 
45. 46. 47. 

b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej  
oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na 
prowadzenie działalności gospodarczej 

48. 49. 50. 

c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w 
zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem  siewnym 

51. 52. 53. 

d) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w 
rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych 
przez podmioty udzielające tych świadczeń 

54. 55. 56. 

e) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej 
statutowej działalności pożytku publicznego przez 
organizacje pożytku publicznego, w tym 

57. 58. 59. 

- przeznaczone na garaż (wolnostojący) 
60. 61. 62. 

- budynki gospodarcze (stajnie, stodoły, szopy) 
63. 64. 65. 

- inne 
66. 67. 68. 

Rodzaj wykonywanej działalności gospodarczej Data rozpoczęcia Data zakończenia 
69. Podać rodzaj wg PKD 70. 71. 

3. Budowle lub ich części związane z prowadzeniem działalności 
gospodarczej – wartość podana w złotych  

72. 
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E. 4. INFORMACJA O PRZEDMIOTACH ZWOLNIONYCH OD OPODATKOWANIA 

1. Grunty  powierzchnia w ha 

a 
Grunty pod wałami przeciwpowodziowymi i grunty położone w międzywalach 73. 

b 
Inne (podać przedmiot zwolnienia) 74. 75. 

2. Budynki lub ich części  powierzchnia w m² 

a 

Budynki gospodarcze lub ich części: 
- służące działalności leśnej lub rybackiej 
- położone na gruntach gospodarstw rolnych, służące wyłącznie działalności rolniczej 
- zajęte na prowadzenie działów specjalnych produkcji rolnej 

76. 

b 
Inne (podać przedmiot zwolnienia) 77. 78. 

3. Lasy powierzchnia w ha 

a 
Lasy z drzewostanem w wieku do 40 lat 79. 

b 
Lasy wpisane indywidualnie do rejestrów zabytków 80. 

c 
Użytki ekologiczne 81. 

F. INNE UWAGI PODATNIKA 
82. 

G. OŚWIADCZENIE I PODPIS PODATNIKA / OSOBY REPREZENTUJ ĄCEJ PODATNIKA  (niepotrzebne sreślić) 
Oświadczam, że są mi znane przepisy Kodeksu karnego skarbowego o odpowiedzialności za podanie danych niezgodnych          
z rzeczywistością. O wszelkich zmianach mających wpływ na wysokość zobowiązania podatkowego (powierzchnia, sposób 
użytkowania) zawiadomię tutejszy organ podatkowy w terminie 14 dni od zaistnienia zmian. 
Oświadczam, że podane przeze mnie dane są zgodne z prawdą. 

83. Imię 84. Nazwisko 85. Nr telefonu 

86. Data wypełnienia informacji (dzień-miesiąc-rok) 
 

  –   –     
 

87. Podpis (pieczęć) podatnika/osoby reprezentującej podatnika 

H. ADNOTACJE ORGANU PODATKOWEGO 
 

Data (dzień-miesiąc-rok) 
 

  –   –     
 

Podpis przyjmującego formularz 

 

Pouczenie: 
 
          Zgodnie z postanowieniami art. 6 ust. 13 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych 
(tekst jednolity: Dz. U. z 2010, Nr 95, poz. 613 z późn. zm), art. 6a ust. 11 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r.                
o podatku rolnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969 z późn. zm.) oraz art. 6 ust. 9 ustawy z dnia                        
30 października 2002 r. o podatku leśnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r. Nr 200, poz. 1682 z późn. zm.), osoby 
fizyczne są obowiązane złożyć właściwemu organowi podatkowemu informację o nieruchomościach i obiektach 
budowlanych, gruntach oraz lasach  sporządzone na formularzu według ustalonego wzoru, w terminie 14 dni od 
dnia wystąpienia okoliczności uzasadniających powstanie albo wygaśnięcie obowiązku podatkowego w zakresie 
podatku od nieruchomości oraz informować ten organ o zaistnieniu zmian. 
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Objaśnienie: 
 
*     Zgodnie z art. 3 Ustawy o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników (tekst jednolity: 
Dz. U. z 2004 r. Nr 269, poz. 2681 z późn. Zm) identyfikatorem podatkowym jest: 
a) numer PESEL – w przypadku podatników będących osobami fizycznymi objetymi rejestrem PESEL 
nieprowadzących działalności gospodarczej lub niebędących zarejestrowanymi podatnikami podatku od 
towaru i usług 
b) NIP – w przypadku pozostałych podmiotów podlegających obowiązkowi ewidencyjnemu, o którym 
mowa w art. 2 w/w ustawy 
 
**  Powierzchnia użytkowa budynku lub jego części – powierzchnia mierzona po wewnętrznej 
długości ścian na wszystkich kondygnacjach, z wyjątkiem powierzchni klatek schodowych oraz szybów 
dźwigowych. Za kondygnację uważa się również garaże podziemne, piwnice, sutereny i poddasza 
użytkowe. Powierzchnię pomieszczeń lub ich części oraz część kondygnacji o wysokości w świetle 
mniejszą niż 1,40 m pomija się. 
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