
Załącznik Nr I do Uchwały Nr XIl/67/11 
Rady Gminy Kowiesy 

z dnia 24 listopada 2011 r. 

I. Numer Identyfikatora Podatkowego składającego informację (NIP lub PESEL)"' 

IN-1 

Podstawa 
prawna: 

Skladąjący: 

Termin 
składania: 

Miejsce 
składania: 

INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI, ROLNEGO I LEŚNEGO (niepotrzebne skreślić) 

2. Na rok ......................... . 

Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 z późn. zm.) - Niniejsza 
ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich: I) dyrektywy 
92/106/E\VG z dnia 7 grudnia 1992 r. w sprawie ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów transportu 
kombinowanego towarów między państwami członkowskimi (Dz. Urz. WE L 368 z 17.12.1992), 2) dyrektywy 1999/62/WE 
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 17 czerwca 1999 r. w sprawie pobierania opiat za użytkowanie niektórych typów 
infrastruktury przez pojazdy ciężarowe (Dz. Urz. WE L 187 z 20.07.1999, s. 42). Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii 
Europejskiej, zamieszczone w niniejszej ustawie - z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii 
Eurpejskiej - dotyczą ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej - wydanie specjalne; ustawa z dnia 15 
listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969 z późn. zm.), ustawa z dnia 30 października 2002 r. 
o podatku leśnym (Dz. U. Nr 200, poz.1682 z późn. zm.) 

Formular1. jest przeznaczony dla osób fizycznych będących właścicielami lub posiadaczami samoistnymi nieruchomości lub 
obiektów budowlanych, użytkownikami wieczystymi gruntów, posiadaczami nieruchomości lub ich części albo obiektów 
budowlanych lub ich cześci stanowi~cvch własność Skarbu Państwa lub iednostki samorządu tcrvtorialnego. 

w terminie 14 dni od zaistnienia okoliczności mających wpływ na powstanie bądź ·wygaśnięcie obowiązku podatkowego 
lub zaistnienia zdar.tenia mającego wpływ na wysokość opodatkowania. 

Organ podatkowy właściv,')' ze względu na miejsce położenia przedmiotów opodatkowania. 

A. MIEJSCE SKŁADANIA INFORMACJI 

3. WÓJT GMINY KOWIESY Kowiesy 85, 96-111 Kowiesy 

B. DANE IDENTYFIKACYJNE 

4, Rodzaj własności, posiadania (zaznacZ)'Ć właściwą pozycję): 

□ 
właściciel 

□ współwłaściciel □ □ 
posiadacz współposiadacz 
samoistny samoistny 

□ D D posiadacz D 
użytkownik współużytkownik zależny (np. współposiadacz 
wieczysty wieczysty dzierżawca) zależny (np. 

dzierżawca) 

5. Miejsce/:Jdres położenia przedmiotów opodatkowania oraz numery działek: 

6. Numer/y księgi/ąg wieczystej/ych lub zbioru/ów dokumentów oraz nazwa sądu, w którym prowadzona jest księga wieczysta: 

Nazwisko Imię/imiona 

Data urodzenia Numer PESEL 

Kraj Województwo 

Gmina Ulica 

Miejscowość Kod pocztowy 

Adres korespondencyjny (naleŻ)' wpisać jeźcli jest inny niż adres zamieszkania): 

id: NXDSL-VHBAL-UGORR-HJQFT-BRQGO, Podpisany 

Powiat 

Nr domu 

Poczta 

Imię ojca, imię matki 

Numer REGON (o ile został 
nadany) 

Nr lokalu 

Strona I 



C. OKOLICZNOŚCI POWODUJĄCE KONIECZNOŚĆ ZŁOŻENIA INFORMACJI 

D infonnacja składana po raz pierwszy I O korekta uprzednio złożonej infonnacji 

I. PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI 

D. DANE DOTYCZĄCE PRZEDMIOTÓW OPODATKOWANIA (z wyjątkiem zwolnionych) 

\Vyszczcgólnienic Podstawa opodatkowania 

D.I. POWIERZCHNIA GRUNTÓW 

1. związana z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania , 
w ewidencji gruntów i budynków ................. , ......... n1-

2. pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych (z dokładnością do 0,000 l 
... ha ha) ................. , ..... 

3. zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku 
publicznego ..••.....•....... , .....•... 1n2 

4. pozostałe grunty 
·················•········· m2 

D.2. POWIERZCHNIA UŻYTKOWA BUDYNKÓ\V LUB ICH CZĘŚCI (mierzona po wewnętrznej długości ścian na wszystkich 
kondygnacjach, z wyjątkiem powierzchni klatek schodowych oraz szybón· dźwigowych; za kond}·gnacje uważa się również garaże 
podziemne, piwnice, sutereny i poddasza użytkowe. Powierzchnię pomieszczeń o wysokości od 1,40 m do 2,20 m zalicza się do 
powierzchni użytkowej budynku w 50%, a mniejszą niż 1,40 m pomija się. Budynek - obiekt budowlany w rozumieniu przepisów 
pra\\'a budowlanego, który jest tnvale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz 
posiada fundamenty i dach. 

1. mieszkalnych Kondygnacje o wysokości w świetle od 1,40m do 2,20m 
·················•········· m2 (zaliczyć SO¾ powierzchni) 

Kondygnacje o \\')'Sokości w świetle powyżej 2,20m ................. , ......... n1 2 

Ogółem ................. , ......... n12 

2. związanych z prowadzeniem działalności Kondygnacje o wysokości w świetle od 1,40m do 2,20m 
................. , ......... m2 

gospodarczej oraz od części budynków (zaliczyć 50% powierzchni) 

mieszkalnych zajętych na prowadzenie Kondygnacje o wysokości w świetle powyżej 2,20m ·················•·········m2 
działalności gospodarczej 

Ogółem ................. , ......... 012 

Kondygnacje o wysokości w świetle od 1,40m do 2,20m 
................. , ......... m2 3. zajętych na prowadzenie działalności (zaliczyć 50% powierzchni) 

gospodarczej w zakresie obrotu 
Kondygnacje o \\'}'Sokości w świetle powyżej 2,20m ................. , ......... m2 kwalifikowanym materiałem siewnym 
Ogółem ................. , ..... ... m2 

4. związanych z udzielaniem świadczeń Kondygnacje o wysokości w świetle od l,40m do 2,20m 
·················•········· m2 zdrowotnych w rozumieniu przepisów {zaliczyć 50% powierLchni) 

o działalności leczniczej, zajętych przez Kondygnacje o wysokości w świetle powyżej 2,20m ................. , ......... m2 
podmioty udzielające tych świadczeń 

Ogółem ................. , ......... m2 

5. pozostałych, w tym zajętych na Kondygnacje o \V)'Sokości w świetle od 1,40m do 2,20m 
.................•......... m2 

prowadzenie odpłatnej statutowej (zaliczyć 50% powierzchni) 

działalności pożytku publicznego przez Kondygnacje o wysokości w świetle powyżej 2,20m ................. , ......... m2 
organizacje pożytku publicznego 

Ogółem ................. , ......... m2 

Kondygnacje o \\')'sokości w świetle od 1,40m do 2,20m 
........................... n12 

(zaliczyć 50% powierzchni) 
6. budynków letniskowych 

Kondygnacje o wysokości w świetle powyżej 2,20m ........................... m2 
Ogółem ................. , ......... m~ 

D.3. WARTOŚĆ BUDOWLI LUB ICH CZĘŚCI ZWIĄZANYCH Z PROWADZENIEM DZIALALNOŚCI GOSPODARCZEJ (wartość 
ustalona zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt. 3 i ust. 3-9 ustawy z dnia 12 stycznia 199 Ir. o podatkach i opiatach lokalnych (Dz. U. z 201 O r. Nr 95, 
poz.613 z późn. zm.) ~ wartość budowli należy podać z dokładnością do 1 zł. 

Budowle 
........................... zł 

E. INFORMACJA O NIERUCHOMOŚCIACH ZWOLNIONYCH 

I. budynki gospodarcze lub ich części położone na gruntach gospodarstw rolnych, służące \\')'łącznie 
działalności rolniczej ........................... n12 

2, inne {podać rodzaj, powierzchnię gruntów, budynków, budowli zwolnionych oraz przepis prawa z którego 
\vynika zwolnienie) 

................. , ......... m2 
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Il. PODATEK ROLNY 

F. DANE DOTYCZĄCE PRZEDMIOTU OPODATKOWANIA (włącznie ze zwolnionymi) 

Powierzchnia gruntu w hektarach fizycznych (z dokładnością do 0,0001 ha) 

Klasy użytków \'r')'nikające z ewidencji 
zadrzewione 

gruntów sady 
użytki rolne i 

Ogółem ha orne 
zielone zabudowane zakrlewione 

na UR 

I 

II 

Ili X X 

llla X 

lllb X 

IV 

IVa X 

IVb X 

V 

VI 

Vlz 

RAZEM: 

GRUNTY PODSTAWAMI: 

a) zarybione łososiem, trocią, głowacicą, palią i pstrągiem 

b) zarybione innymi gatunkami ryb 

c) grunty pod stawami niezarybionymi 

ROWY: 

RAZEM: 

G. INFORMACJA O ZWOLNIENIACH W PODATKU ROLNYM 
po\vicrzchnia 

Tytuł prawny zwolnienia 
wha 

(z dokładnością 
do 0,0001 ha) 

l. użytki rolne klasy V, VI, Vlz - art. 12 ust. I pkt 1 

2. grunty zadrzewione i zakrze,vione ustanowione na użytkach rolnych - art. 12 ust. I pkt I 

3. grunty wpisane do rejestru zabytków- art. 12 ust. 1 pkt 11 

4, inne 

H. ULGI W PODATKU ROLNYM OD GRUNTÓW 

I. z tytułu nabycia lub przyjęcia w zagospodarowanie gruntów ha 

2. inwestycyjne O tak O nie 

3. inne 

ha 

III. PODATEK LEŚNY 
wha 

I. POWIERZCHNIA LASU (z dokładnością 
do 0,000 I ha) 

I. wynikająca z ewidencji gruntów i budynków 

2. zwolniona od podatku leśnego, w tym: 

a) lasy z drzewostanem do 40 lat 

b) inne (podać rodzaj oraz przepis prawa z jakiego tyn1lu występuje zwolnienie) 
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3. podlegająca opodatkowaniu 

w tym lasy ochronne oraz lasy wchodzące w skład rezerwatów przyrody i parków narodowych 

J. OŚWIADCZENIE I PODPIS PODATNIKA/OSOBY REPREZENTUJĄCEJ PODATNIKA 

Oświadczam, iż znane mi są przepisy Kodeksu karnego skarbowego o odpowiedzialności za podanie danych niezgodnych ze "stanem 
foh.1ycznym". 

Imi~ Nazwisko 

Data wypełnienia informacji (dd-mm-rrrr): Podpis (pieczęć) podatnika/osoby reprezentującej podatnika 

K. ADNOTACJE ORGANU PODATKOWEGO 

Uwagi: 

Nr dokumentu Data i podpis przyjmującego 

• Identyfikatorem podatkowym jest: I) numer PESEL - w przypadku podatników będących osobami fizycznymi objętymi rejestrem PESEL 
nieprowadzących działalności gospodarczej lub niebędących zarejestrowanymi podatnikami podatku od towarów i usług; 2) NIP -
w przypadku pozostałych podmiotów podlegających obowiązkowi ewidencyjnemu. 
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