
IN –1  
  *Identyfikator podatkowy.............................                                   Załącznik NR 1 do uchwały

 XXXIV/526/2017
                                                                                              Rady Miejskiej  
                                                                                          w Miechowie z  dnia 28.11.2017

I N F O R M A C J A
W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI NA ROK …............

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz.1785 ze zm.).
Składający:  Formularz  przeznaczony dla  osób fizycznych  będących  właścicielami  nieruchomości  lub obiektów budowlanych, 
posiadaczami  samoistnymi  nieruchomości  lub  obiektów  budowlanych,  użytkownikami  wieczystymi  gruntów,  posiadaczami 
nieruchomości  lub ich części albo obiektów budowlanych lub ich części,  stanowiących własność Skarbu państwa lub jednostki 
samorządu terytorialnego.
Termin  składania: W  terminie  14  dni  od  zaistnienia  okoliczności  mających  wpływ  na  powstanie,  bądź  wygaśnięcie 
obowiązku podatkowego lub zaistnienia okoliczności mający wpływ na wysokość podatku.
Miejsce składania: Organ podatkowy właściwy ze względu na miejsce przedmiotu opodatkowanego /nieruchomości / 

A. MIEJSCE SKŁADANIA 

URZĄD GMINY I MIASTA W MIECHOWIE UL. HENRYKA SIENKIEWICZA 25

B. DANE IDENTYFIKACYJNE 

- Rodzaj własności, posiadania/ zaznacz  właściwe /

 1.właściciel                2.współwłaściciel               3.posiadacz samoistny        4.współposiadacz samoistny

5.użytkownik wieczysty              6. Współużytkownik wieczysty         7.posiadacz      8.współposiadacz

- Miejsce /a położenia przedmiotów opodatkowania oraz nr działek
............................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................ 
Nr księgi wieczystej..................................
-  Nazwisko .......................................................Imię..............................................Data urodzenia................................................
  * imię ojca, matki...............................................................PESEL........................................ ........................................................
-  Gmina........................................Powiat.....................................................Województwo...........................................................
-  Miejscowość.....................................................Ulica......................................................Nr domu / lokalu.................................

OKOLICZNOŚCI POWODUJĄCE KONIECZNOŚĆ ZŁOŻENIA  INFORMACJI /odpowiednie zaznacz/
1. Informacja składana po raz pierwszy 2.   Korekta deklaracji rocznej (miesiąc -rok)  ...........................

1. PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI
C. Dane dotyczące przedmiotów opodatkowania / z wyjątkiem zwolnionych /

Lp.
                                                     

Wyszczególnienie Podstawa prawna podatku

1. C.1 GRUNTY- (powierzchnia)

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

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

 
2.Pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi 
jezior i zbiorników sztucznych ..........................................................ha
 
3. Pozostałych, w tym, zajętych na prowadzenie odpłatnej  statutowej 

działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego
..........................................................m2

* Numer PESEL wpisują podatnicy będący osobami fizycznymi objętymi rejestrem PESEL, nieprowadzący działalności 
gospodarczej  lub  niebędący  zarejestrowanymi  podatnikami  podatku  od  towarów  i  usług.  Identyfikator  podatkowy NIP 
wpisują pozostali podatnicy.*należy wypełnić gdy numer PESEL nie został nadany



4.  Niezabudowane  objęte  obszarem  rewitalizacji,  o  którym  mowa  w  ustawie  z  dnia  9 
października 2015 r. o rewitalizacji i położone na terenach, dla których miejscowy plan 
zagospodarowania  przestrzennego  przewiduje  przeznaczenie  pod  zabudowę 
mieszkaniową,  usługową  albo  zabudowę  o  przeznaczeniu  mieszanym  obejmującym 
wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu 
do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z 
przepisami prawa budowlanego

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

  C.2 POWIERZCHNIA UŻYTKOWA BUDYNKÓW  LUB ICH CZĘŚCI

   1. Mieszkalne lub ich części .................................................................m2

 
  2. Związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej:
      w części budynków mieszkalnych................................................................
       i w budynkach pozostałych.......................................................................... ...................................................................m2

 
  3. Zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie
      obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym ...................................................................m2

 
   4. Związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów 

działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń ...................................................................m2

 
  5. Pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności 

pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego ...................................................................m2

BUDOWLE – w/g wartości określonej w art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3-7
....................................................................zł

  D.  INFORMACJA O NIERUCHOMOŚCIACH ZWOLNIONYCH 

  1.Inwentarsko - składowych posiadaczy nieruchomości do 1ha 
     wykorzystywane  na cele rolnicze                 ...................................................................m2

  
   2. Budynki gospodarcze lub ich części położone w gruntach rolnych
        służące wyłącznie działalności rolniczej ..................................................................m2

   
   3. Inne / podać rodzaj, powierzchnię gruntów, budynków budowli 
       zwolnionych oraz przepis prawa z którego wynika zwolnienie ...................................................................m2

1.

* Numer PESEL wpisują podatnicy będący osobami fizycznymi objętymi rejestrem PESEL, nieprowadzący działalności 
gospodarczej  lub  niebędący  zarejestrowanymi  podatnikami  podatku  od  towarów  i  usług.  Identyfikator  podatkowy NIP 
wpisują pozostali podatnicy.*należy wypełnić gdy numer PESEL nie został nadany



     
                    Data wypełnienia............................                     Podpis...........................................................
                                                          

ADNOTACJE ORGANU PODATKOWEGO

                                                                          
                                                                     

            Data.......................................                                Podpis przyjmującego formularz................................................      

* Numer PESEL wpisują podatnicy będący osobami fizycznymi objętymi rejestrem PESEL, nieprowadzący działalności 
gospodarczej  lub  niebędący  zarejestrowanymi  podatnikami  podatku  od  towarów  i  usług.  Identyfikator  podatkowy NIP 
wpisują pozostali podatnicy.*należy wypełnić gdy numer PESEL nie został nadany


	1. PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI

