
Za³¹cznik Nr .......
do uchwa³y Rady Gminy w Wolanowie 
Nr ....... z dnia ....... grudnia 200......r.

INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŒCI

A. MIEJSCE SK£ADANIA INFORMACJI
  3. Wójt Gminy Wolanów

Adres: 26-625 Wolanów ul. Radomska 20.

B. DANE SK£ADAJ¥CEGO INFORMACJÊ

B.1 DANE IDENTYFIKACYJNE

D.2. POWIERZCHNIA U¯YTKOWA BUDYNKÓW LUB ICH CZÊŒCI (*)
 1. Mieszkalnych 

    - kondygnacji o wysokoœci od 1,4 do 2,2 m
(zaliczyæ 50 % powierzchni)

- kondygnacji o wysokoœci powy¿ej 2,2m

  24.
2

.................................................. m
2

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

  23.
2

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

1) do powierzchni u¿ytkowej budynku lub jego czêœci nale¿y zaliczyæ powierzchniê mierzon¹, po wewnêtrznej d³ugoœci œcian na wszystkich kondygnacjach, 
z wyj¹tkiem powierzchni klatek schodowych oraz szybów dŸwigowych. Za kondygnacjê uwa¿a siê równie¿ gara¿e podziemne, piwnice, sutereny i poddasza 
u¿ytkowe. . 

na    2. Rok
       ........................

  4. Rodzaj w³asnoœci, posiadania (zaznaczyæ w³aœciw¹ kratkê)
1. w³aœciciel 2. wspó³w³aœciciel         3. Posiadacz samoistny    4. wspó³posiadacz samoistny 
5. u¿ytkownik wieczysty 6. wspó³u¿ytkownik wieczysty          7. posiadacz      8. wspó³posiadacz 

IN-1

  8. Imiê ojca, imiê matki

  9. Numer PESEL

  5. Miejsce/a (adres/y) po³o¿enia przedmiotów opodatkowania oraz numer/y dzia³ek

  6. Numer/y ksiêgi wieczystej lub zbioru/ów dokumentów

  7. Nazwisko, pierwsze imiê, data urodzenia

B.2 ADRES ZAMIESZKANIA

C. OKOLICZNOŒCI POWODUJ¥CE KONIECZNOŒÆ Z£O¯ENIA INFORMACJI

  10. Kraj   11. Województwo   12. Powiat

  13. Gmina   14. Ulica   15. Nr domu

  17. Kod pocztowy   18. Poczta  16. Miejscowoœæ

  19. Okolicznoœci (zaznaczyæ w³aœciw¹ kratkê)
                          1. Informacja sk³adana po raz pierwszy na dany rok                   2. korekta uprzednio z³o¿onej informacji (wykazu)      

D. DANE DOTYCZ¥CE PRZEDMIOTÓW OPODATKOWANIA (z wyj¹tkiem zwolnionych)
D.1. POWIERZCHNIA GRUNTÓW

 1. Zwi¹zanych z prowadzeniem dzia³alnoœci gospodarczej,
Bez wzglêdu na sposób zakwalifikowania w ewidencji
gruntów i budynków

 2. Pod jeziorami, zajêtych na zbiorniki wodne
Retencyjne lub elektrowni wodnych

 3. Pozosta³e grunty

  20.

2
.................................................. m

  21.

.................................................. ha
  22.

2
.................................................. m

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach I op³atach lokalnych  (Tekst jedn. Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84 ze zm.)
Sk³adaj¹cy: Formularz przeznaczony dla osób fizycznych bêd¹cych w³aœcicielami nieruchomoœci lub obiektów budowlanych, posiadaczami

samoistnymi nieruchomoœci lub obiektów budowlanych, u¿ytkownikami wieczystych gruntów, posiadaczami nieruchomoœci lub ich
czêœci albo obiektów budowlanych lub ich czêœci, stanowi¹cych w³asnoœæ Skarbu Pañstwa lub jednostki samorz¹du terytorialnego.

Termin sk³adania: W terminie 14 dni od zaistnienia okolicznoœci maj¹cych wp³yw na powstanie lub wygaœniêcie obowi¹zku podatkowego,lubzaistnienia
zdarzenia maj¹cego wp³yw na wysokoœæ podatków..

Miejsce sk³adania: Wójt Gminy Wolanów w³aœciwy ze wzglêdu na miejsce po³o¿enia gruntów.

Ustawa z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i op³atach lokalnych (niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdro¿enia 
nastêpuj¹cych dyrektyw Wspólnot Europejskich: 1) dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992r, w sprawie ustanowienia 
wspólnych zasad dla niektórych typów transportu kombinowanego towarów miêdzy pañstwami cz³onkowskimi (Dz. Urz. WE L 368
z 17.12.1992), 2) dyrektywy 1999/62/WE z dnia 17 czerwca 1999r. w sprawie pobierania op³at za u¿ytkowanie niektórych typów 
infrastruktury przez pojazdy ciê¿arowe (Dz. Urz. WE L 187 z 20.07.1999). Dane dotycz¹ce og³oszenia aktów prawa Unii Europejskiej,
zamieszczone w niniejszej ustawie - z dniem uzyskania przez Rzeczpospolit¹ Polsk¹ cz³onkowstwa w Unii Europejskiej - dotycz¹ 
og³oszenia tych aktów w Dzienniku Urzêdowym Unii Europejskiej - wydanie specjalne; tekst jedn. Dz.U. z 2002r. Nr9, poz.84 ze zm.).

1. Numer Identyfikacji Podatkowej sk³adaj¹cego informacje:

- - -
- - -



 2. Zwi¹zanych z prowadzeniem dzia³alnoœci gospodarczej,
oraz od czêœci budynków mieszkalnych zajêtych na
prowadzenie dzia³alnoœci gospodarczej ogó³em

W tym o wysokoœci
- od 1,4 do 2,2 m 

(Zaliczyæ 50% powierzchni)
- powy¿ej 2,2 m 

kondygnacji o wysokoœci 

kondygnacji o wysokoœci 

  25

2
.................................................. m

2
.................................................. m

2
.................................................. m

 3. Zajête na prowadzenie dzia³alnoœci gospodarczej,
w zakresie obrotu kwalifikowanym materia³em 
siewnym ogó³em 

W tym o powierzchni
- kondygnacji o wysokoœci od 1,4 do 2,2 m 

(Zaliczyæ 50% powierzchni)
- kondygnacji o wysokoœci powy¿ej 2,2 m 

  26.

2
.................................................. m

2
.................................................. m

2
.................................................. m

 4. Zajête na prowadzenie dzia³alnoœci gospodarczej 
w zakresie œwiadczeñ us³ug zdrowotnych 
ogó³em

W tym pomieszczenia o wysokoœci
- kondygnacji o wysokoœci od 1,4 do 2,2 m 

(Zaliczyæ 50% powierzchni)
- kondygnacji o wysokoœci powy¿ej 2,2 m

  27.

2
.................................................. m

2
.................................................. m

2
.................................................. m

 5. Pozosta³ych ogó³em 

W tym pomieszczenia o wysokoœci
- kondygnacji o wysokoœci od 1,4 do 2,2 m 

(Zaliczyæ 50% powierzchni)
- kondygnacji o wysokoœci powy¿ej 2,2 m 

  28.
2

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

2
.................................................. m

2
.................................................. m

 1. budowle
(wartoœæ o której mowa w przepisach o podatkach dochodowych)

D.3.BUDOWLE 
  29.

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

E. INFORMACJA O NIERUCHOMOŒCIACH ZWOLNIONYCH

G. ADNOTACJE ORGANU PODATKOWEGO

F. OŒWIADCZENIE I PODPIS  SK£ADAJ¥CEGO INFORMACJE / OSOBY REPREZENTUJ¥CEJ 
SK£ADAJ¥CEGO INFORMACJE (Oœwiadczam ¿e podane przeze mnie dane s¹ zgodne z prawd¹.)

  32. Data wype³nienia (dzieñ - miesi¹c - rok)

  30. Imiê   33. Nazwisko

  33. Podpis (pieczêæ) sk³adaj¹cego/osoby reprezentuj¹cej  sk³adaj¹cego

RAPEX £ÓD• 0606-584-154

  34. Uwagi organu podatkowego.

(podaæ powierzchnie, b¹dŸ wartoœæ budowli przedmiotów zwolnionych oraz przepisu prawa - z jakiego tytu³u wystpuje) 

  35. Identyfikator przyjmuj¹cego formularz   36. Podpis przyjmuj¹cego formularz
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