UCHWAŁA NR XI/98/2015
RADY GMINY SOCHOCIN
z dnia 18 grudnia 2015 r.
w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2015 r. poz.
1515) i art. 6 ust. 13 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. 2014 r. poz.
849 z ze. zm.), art. 6a ust. 11 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. 2013 r., poz. 1381,
ze zm.) i art. 6 ust. 9 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz. U. 2013 r. poz. 465 ze zm.)
uchwala się, co następuje:
§ 1. Określa się wzór formularza informacji o gruntach, lasach, nieruchomościach i obiektach budowlanych
(INRL-1) stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 2. Określa się wzór formularza deklaracji na podatek od nieruchomości (DN-1) stanowiący załącznik Nr
2 do niniejszej uchwały.
§ 3. Określa się wzór formularza deklaracji na podatek rolny (DR-1) stanowiący załącznik Nr 3 do
niniejszej uchwały.
§ 4. Określa się wzór formularza deklaracji na podatek leśny (DL-1) stanowiący załącznik Nr 4 do
niniejszej uchwały.
§ 5. Określa się wzór załącznika do deklaracji podatkowych - dane o gruntach i obiektach budowlanych do
deklaracji (ZGB-1) stanowiący załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały.
§ 6. Traci moc uchwała Nr VI/51/2015 Rady Gminy Sochocin z dnia 22 czerwca 2015 r. w sprawie
określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych.
§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady Gminy
Stanisław Kwiatkowski
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Załącznik Nr 1
do Uchwały nr XI/98/2015
z dn. 18 grudnia 2015 r.

INRL-1
POLA JASNE WYPEŁNIA PODATNIK NA MASZYNIE, KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE, DYŻYMI LITERAMI, CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM

INFORMACJA O GRUNTACH, LASACH , NIERUCHOMOŚCIACH I OBIEKTACH
BUDOWLANYCH
Podstawa prawna:
Składający:
Termin składania:

Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 849 z późn. zm.)
Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 1381 z późn. zm.)
Ustawa z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz. U. z 2013 poz. 465 z późn. zm.)
Formularz przeznaczony jest 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.
W terminie 14 dni od zaistnienia okoliczności mających wpływ na powstanie bądź wygaśnięcie obowiązku podatkowego lub wysokość
opodatkowania.

A. MIEJSCE SKŁADANIA INFORMACJI
1. Nazwa i adres organu podatkowego

B. OKOLICZNOŚCI POWODUJĄCE OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA INFORMACJI
2. Okoliczności powodujące konieczność złożenia informacji (zaznaczyć właściwy kwadrat)

 Nabycie przedmiotu opodatkowania
 Aktualizacja informacji
 Zmiana sposobu wykorzystywania przedmiotu opodatkowania
 Zakończenie budowy lub rozpoczęcie użytkowania budynku lub

 Zbycie przedmiotu opodatkowania
 Zmiana użytków gruntowych
 Korekta błędnie złożonej informacji
 Inne (podać poniżej jakie)

jego części, zakończenie budowy budowli

C. DATY ZAISTNIENIA POWYŻSZYCH OKOLICZNOŚCI
3. Data nabycia i zbycia przedmiotów opodatkowania, data zakończenia budowy budynku lub budowli, data przystąpienia do użytkowania budynku, data
zmiany użytków w Ewidencji Gruntów i Budynków, data zmiany sposobu wykorzystywania przedmiotów opodatkowani, inne.

D. DANE PODATNIKA
UWAGA!W przypadku zmian danych podatnika (np. zmiana nazwiska) należy zawiadomić pisemnie tutejszy organ podatkowy.

D.1 DANE IDENTYFIKACYJNE
4. Nazwisko

5. Pierwsze i drugie imię

6. Nazwisko rodowe

7. Imię ojca, imię matki

8. Data urodzenia

9. Numer REGON / PKD (podać gdy podatnik prowadzi działalność gospodarczą.)

10. PESEL (dotyczy podatnika będącego osobą fizyczną nieprowadzącego działalności

11. NIP (dotyczy podatnika będącego osobą fizyczną prowadzącego działalność

gospodarczej lub niebędącego zarejestrowanym podatnikiem od towarów i usług)

gospodarczą lub będącego zarejestrowanym podatnikiem od towarów i usług)

D.2 ADRES DO KORESPONDENCJI
UWAGA! W przypadku zmiany adresu do korespondencji należy zawiadomić pisemnie tutejszy organ podatkowy.
12. Kraj
13. Województwo
14. Powiat

15. Gmina / dzielnica

16. Ulica

17. Nr domu

19. Miejscowość

20. Kod pocztowy

21. Poczta
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. DANE MAŁŻONKA
Należy wypełnić, gdy nieruchomość stanowi małżeńską wspólność ustawową.
UWAGA! W przypadku zmian danych małżonka (np. zmiana nazwiska) należy zawiadomić pisemnie tutejszy organ podatkowy.

D.1 DANE IDENTYFIKACYJNE MAŁŻONKA
22. Nazwisko

23. Pierwsze i drugie imię

24. Nazwisko rodowe

25. Imię ojca, imię matki

26. Data urodzenia

27. Numer REGON / PKD (podać gdy podatnik prowadzi działalność gospodarczą.)

28. PESEL (dotyczy podatnika będącego osobą fizyczną nieprowadzącego działalności

29. NIP (dotyczy podatnika będącego osobą fizyczną prowadzącego działalność

gospodarczej lub niebędącego zarejestrowanym podatnikiem od towarów i usług)

gospodarczą lub będącego zarejestrowanym podatnikiem od towarów i usług)

D.2 ADRES DO KORESPONDENCJI MAŁŻONKA
Należy wypełnić tylko w przypadku, gdy adres jest inny od wykazanego w części D.2 niniejszej informacji
UWAGA! W przypadku zmiany adresu do korespondencji należy zawiadomić pisemnie tutejszy organ podatkowy.
30. Kraj
31. Województwo
32. Powiat

33. Gmina / dzielnica

34. Ulica

35. Nr domu

37. Miejscowość

38. Kod pocztowy

39. Poczta

36. Nr lokalu

E. NIEOBOWIĄZKOWE DANE UMOŻLIWIAJĄCE KONTAKT Z PODATNIKIEM
40. Numer telefonu

41. Adres email

F. TYTUŁ PRAWNY RODZAJ WŁADANIA
42. Rodzaj własności, posiadania (zaznaczyć właściwy kwadrat)




Własność





Współwłasność

Użytkowanie wieczyste



Współwłasność małżeńska

Współużytkowanie wieczyste





Posiadanie samoistne



Posiadanie zależne (dzierżawa)

Współposiadanie samoistne



Współposiadanie zależne

UDZIAŁ WE WŁASNOŚCI _____/_____
G. DANE IDENTYFIKACYJNE GRUNTÓW I OBIEKTÓW BUDOWLANYCH
43. Rodzaj zbioru danych (zaznaczyć właściwy kwadrat)



Według załączonego wypisu z Ewidencji Gruntów i Budynków



Według poniższej tabeli

G.1 GRUNTY
Lp.
44.

Położenie (miejscowość)
45.

Nr ewid. działek
46.

Nr księgi wieczystej
47.

G.2 OBIEKTY BUDOWLANE
48.

Nr ewid.
działki

Położenie (adres)

Lp.
49.

50.

Opis budynku, budowli (np.
mieszkalny, gospodarczy, letniskowy)
51.
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H. INFORMACJA NA TEMAT GRUNTÓW
PODSTAWA OPODATKOWANIA

Powierzchnia: (Symbol w Ewidencji Gruntów i Budynków)

wyrażona w hektarach z dokładnością do jednego metra (np.
1m2꞊0,0001 ha)

gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób
zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków
gruntów pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi
płynącymi jezior i zbiorników sztucznych (Ws)
gruntów pozostałych, w tym zajęte na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności
pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego (B, Ba, Bi, Bp, Bz, K, dr)
niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o którym mowa w ustawie z dnia
9 października 2015 r. o rewitalizacji, i położonych 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

54.

lasów z drzewostanem w wieku powyżej 40 lat (Ls)

58.

lasów z drzewostanem w wieku do 40 lat (Ls)

59.

55.
56.
57.

UWAGA! Grunty zwolnione na podstawie art. 7 ust. 1 pkt. 1 ustawy o podatku leśnym

gruntów pod stawami zarybionymi łososiem, trocią, głowacicą, palią i pstrągiem (Wsr)

60.

gruntów pod stawami zarybionymi pozostałymi gatunkami ryb (Wsr)

61.

gruntów pod stawami niezarybionymi (Wsr)

62.

nieużytków (N)

63.

UWAGA! Grunty zwolnione na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 10 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych

gruntów zadrzewionych i zakrzewionych (Lz)

64.

UWAGA! Grunty zwolnione na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 10 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych

gruntów zadrzewionych i zakrzewionych na użytkach rolnych (Lzr, Lz -R, Lz-Ps, Lz-Ł)

65.

UWAGA! Grunty zwolnione na podstawie art. 12 ust. 1 pkt. 1 ustawy o podatku rolnym

rowów (W)

66.

gruntów rolnych zabudowanych (Br)

67.

(gdy nienadana klasa użytku)

użytków rolnych klasy V, VI i Vz (R, S, Ł, Ps, Br)

68.

UWAGA! Grunty zwolnione na podstawie art. 12 ust. 1 pkt. 1 ustawy o podatku rolnym

użytków rolnych
według klasy:

I

II

gruntów ornych i
sadów (R, S)
łąk i pastwisk
(Ł, Ps)

69.

70.

78.

79.

rolnych
zabudowanych (Br)

83.

84.

IIIa
71.

III
72.

IIIb
73.

IVa
74.

80.
85.

86.

IV
75.

IVb
76.

81.
87.

88.

89.

RAZEM POWIERZCHNIA DLA WSZYSTKICH GRUNTÓW

razem
77.
82.

90.

91.

92.

I. INFORMACJA NA TEMAT BUDYNKÓW
Powierzchnia użytkowa budynków lub ich 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, suteryny i poddasza
użytkowe. Powierzchnię pomieszczeń w wysokości w świetle 1,40 do 2,20 m zalicza się do powierzchni użytkowej budynku w
50%, a jeżeli wysokość jest mniejsza niż 1,40 m powierzchnię tę pomija się)

mieszkalnych

PODSTAWA OPODATKOWANIA
wyrażona w metrach kwadratowych

93.

związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich
części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej
zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem
siewnym
związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej,
zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń

94.

gospodarczych oraz garaży stanowiących samodzielne obiekty budowlane

97.

gospodarczych położonych na gruntach gospodarstw rolnych, służących wyłącznie działalności
rolniczej UWAGA! budynki zwolnione na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych
pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego
przez organizacje pożytku publicznego

98.

95.
96.

99.

J. INFORMACJA NA TEMAT BUDOWLI
wartość budowli lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej wyrażona 100.
w zł (wartość określona na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3 – 7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych)
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K. INFORMACJA NA TEMAT GRUNTÓW ROLNYCH POSIADANYCH W INNYCH GMINACH
101. Nazwa gminy, powiat, województwo

102. Powierzchnia w ha

L. INFORMACJA NA TEMAT POWIERZCHNI GRUNTÓW I BUDYNKÓW ZWOLNIONYCH Z PODATKU
NIEUJĘTYCH W CZĘŚCI H i I
103. Podstawa zwolnienia

104. Zwolniona powierzchnia

Ł. OŚWIADCZENIA, WNIOSKI I PODPIS PODATNIKA / MAŁŻONKA / PEŁNOMOCNIKA
105. Podać treść oświadczenia

Oświadczam, że są mi znane przepisy Kodeksu karnego skarbowego o odpowiedzialności za podanie danych niezgodnych
z rzeczywistością.
Oświadczam, że dane podane w niniejszej informacji są zgodne z rzeczywistością
Ł.1 PODPIS PODATNIKA
106. Imię

107. Nazwisko

108. Data podpisania informacji

109. Podpis

Ł.2 PODPIS MAŁŻONKA
110. Imię

111. Nazwisko

112. Data podpisania informacji

113. Podpis

Ł.3 PODPIS PEŁNOMOCNIKA
114. Imię

115. Nazwisko

116. Data podpisania informacji

117. Podpis

M. ADNOTACJE ORGANU PODATKOWEGO
118. Uwagi organu podatkowego

119. Data przyjęcia informacji

120. Podpis przyjmującego formularz

INRL-1
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Załącznik Nr 2 do uchwały nr XI/98/2015
z dn. 18 grudnia 2015 r.

DN-1
POLA JASNE WYPEŁNIA PODATNIK NA MASZYNIE, KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE, DYŻYMI LITERAMI, CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM

DEKLARACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI
1. Rok podatkowy

Podstawa prawna:
Składający:

Termin składania:

Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U.2014.849 z późn. zm.)
Formularz przeznaczony dla osób prawnych, jednostek organizacyjnych oraz spółek nieposiadających osobowości prawnej 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 oraz dla osób fizycznych będących współwłaścicielami
lub współposiadaczami z osobami prawnymi, bądź z innymi jednostkami organizacyjnymi nieposiadającymi osobowości prawnej lub ze
spółkami nieposiadającymi osobowości prawnej, z wyjątkiem osób fizycznych tworzących wspólnotę mieszkaniową.
Do dnia 31 stycznia każdego roku podatkowego lub w terminie 14 dni od zaistnienia okoliczności mających wpływ na powstanie
(wygaśnięcie) obowiązku podatkowego, lub wysokość opodatkowania

A. MIEJSCE SKŁADANIA DEKLARACJI
2. Nazwa i adres organu podatkowego

B. CEL SKŁADANIA DEKLARACJI
3. Okoliczności powodujące obowiązek złożenia deklaracji (zaznaczyć właściwy kwadrat)
UWAGA! W przypadku złożenia korekty deklaracji należy wpisać miesiąc, następujący po miesiącu, w którym wystąpiły okoliczności mające wpływ na zmianę wysokości podatku.

 Deklaracja roczna

 Korekta deklaracji

od miesiąca_______________

C. DANE IDENTYFIKACYJNE PODATNIKA *dotyczy podatnika niebędącego osobą fizyczną ** dotyczy podatnika będącego osobą fizyczną
4. Rodzaj podmiotu (zaznaczyć właściwy kwadrat)

 Osoba fizyczna  Osoba prawna  Jednostka organizacyjna, w tym spółka nieposiadająca osobowości prawnej
5. Nazwa pełna * / Nazwisko i pierwsze oraz drugie imię **

6. Nazwa skrócona * / Imiona rodziców i data urodzenia **
7. Numer NIP

8. Numer PESEL**

9. Identyfikator REGON

D. ADRES SIEDZIBY * / ADRES ZAMIESZKANIA **
10. Kraj

11. Województwo

12. Powiat

13. Gmina

14. Ulica

15. Numer domu

17. Miejscowość

18. Kod pocztowy

19. Poczta

16. Numer lokalu

E. INFORMACJA NA TEMAT POSIADANYCH GRUNTÓW I BUDYNKÓW
20. Zaznaczyć właściwy kwadrat

 Według załącznika ZGB-1  Według załączonego wypisu z Ewidencji Gruntów i Budynków
 Według własnego zestawienia stanowiącego załącznik do niniejszej deklaracji

DN-1
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F. PODSTAWA OPODATKOWANIA (Bez ulg i zwolnień)
Podst. opodat. w m2 z
wyjątkiem pola 25
gdzie należy podać ją
w ha
21.

22.

23.

pod
wodami
powierzchniowymi
stojącymi
lub
wodami
powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych (Ws)

24.

25.

26.

pozostałych, w tym zajęte na prowadzenie odpłatnej statutowej
działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku
publicznego (B, Ba, Bi, Bp, Bz, K, dr)
niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o którym mowa w
ustawie z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji, i położonych 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

27.

28.

29.

30.

31.

32.

F.1 POWIERZCHNIA GRUNTÓW
związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu
na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków

Stawka podatku
w zł

Kwota podatku
zł
,
gr

F.2 POWIERZCHNIA BUDYNKÓW LUB ICH 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, suteryny i poddasza
użytkowe.
Powierzchnię pomieszczeń w wysokości w świetle 1,40 do 2,20 m zalicza się do
powierzchni użytkowej budynku w 50%, a jeżeli wysokość jest mniejsza niż 1,40 m
powierzchnię tę pomija się)

mieszkalnych
związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od
budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie
działalności gospodarczej
zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu
kwalifikowanym materiałem siewnym
związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu
przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty
udzielające tych świadczeń
budynków gospodarczych oraz garaży stanowiących samodzielne
obiekty budowlane
pozostałych, w tym zajęte na prowadzenie odpłatnej statutowej
działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku
publicznego

F.3 WARTOŚĆ BUDOWLI LUB ICH CZĘŚCI
ZWIĄZANYCH Z PROWADZENIEM DZIAŁALNOŚCI
GOSPODARCZEJ

Podstawa
opodatkowania w
m2

Stawka podatku
w zł

Kwota podatku
zł
,
gr

33.

34.

35.

36.

37.

38.

39.

40.

41.

42.

43.

44.

45.

46.

47.

48.

49.

50.

Wartość budowli
w zł
51.

Stawka podatku
w%
52.

Kwota podatku
zł
,
gr
53.

G. ZWOLNIENIA W PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI
54. Podstawa zwolnienia

55. Powierzchnia w ha

NIEUŻYTKI ORAZ GRUNTY ZADRZEWIONE I ZAKRZEWIONE
- art. 7 ust. 1 pkt 10 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych

56. Podstawa zwolnienia

57. Powierzchnia

BUDYNKI GOSPODARCZE LUB ICH CZĘŚCI położone na
gruntach gospodarstw rolnych, służące wyłącznie działalności
rolniczej – art. 7 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych
58. Podstawa zwolnienia
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H. WYLICZENIE KWOTY PODATKU
UWAGA! Gdy deklaracja składana po raz pierwszy w roku podatkowym wypełnia się wiersz "deklaracja roczna". Gdy składana korekta deklaracji wypełnia się
wiersz "deklaracja roczna" oraz wiersze dla wszystkich złożonych uprzednio korekt deklaracji oraz dla aktualnie składanej korekty deklaracji z wyliczeniem
podatku za okres w których deklaracje obowiązywały.

Deklaracja /
korekta deklaracji

Kwota podatku
od gruntów

Kwota podatku od
budynków

(suma z pól. 24, 27, 30,
33)

(suma z pól 36, 39, 42,
45, 48, 51)

2

3

1
Deklaracja roczna

60.

61.

Wysokość podatku
od budowli
(wartość z pola 54)

Liczba
miesięcy
obowiązywania
deklaracji /
korekty

Podatek w rozliczeniu za
okres w którym
deklaracja/korekta
obowiązywała

5

6

4
62.

63.

[kol.2+kol.3+kol.4÷12 x kol.5]
64.

Korekta deklaracji 65.
66.
67.
68.
nr 1
Korekta deklaracji 70.
71.
72.
73.
nr 2
Korekta deklaracji 75.
76.
77.
78.
nr 3
Korekta deklaracji 80.
81.
82.
83.
nr 4
Korekta deklaracji 85.
86.
87.
88.
nr 5
Korekta deklaracji 90.
91.
92.
93.
nr 6
Korekta deklaracji 95.
96.
97.
98.
nr 7
Korekta deklaracji 100.
101.
102.
103.
nr 8
Korekta deklaracji 105.
106.
107.
108.
nr 9
Korekta deklaracji 110.
111.
112.
113.
nr 10
Korekta deklaracji 115.
116.
117.
118.
nr 11
RAZEM PODATEK PO ZAOKRĄGLENIU DO PEŁNYCH ZŁOTYCH suma z kol. 6

69.
74.
79.
84.
89.
94.
99.
104.
109.
114.
119.
120.

UWAGA ! Zgodnie z art. 63 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa podstawy podatku, kwoty podatków, odsetki za zwłokę,
opłaty prolongacyjne, oprocentowanie nadpłat oraz wynagrodzenia przysługujące płatnikom i inkasentom zaokrągla się do pełnych złotych w ten
sposób, że końcówki kwot wynoszące mniej niż 50 groszy pomija się, a końcówki kwot wynoszące 50 i więcej groszy podwyższa się do pełnych
złotych.

PODATEK WPŁACONY

121.

podać jeżeli dokonano wpłaty podatku na dany rok

PODATEK DO ZAPŁATY podać różnicę kwot z pól. 121 i 122 gdy podatek wpłacony mniejszy od należnego

122.

UWAGA! Obliczony w deklaracji podatek rolny należy wpłacać – bez wezwania – na rachunek Banku Spółdzielczego w Załuskach O/Sochocin
Nr konta: 87 8241 1019 0100 1964 2001 0004

RATY PODATKU
Uwaga ! Obliczony w deklaracji podatek rolny należy w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego, w terminie do dnia 15 każdego

miesiąca, a za styczeń do dnia 31 stycznia Raty które po podziale posiadają końcówki kwot wynoszące mniej niż 50 groszy pomija się, a końcówki kwot
wynoszące 50 i więcej groszy zaokrągla się do pełnych złotych. W ostatniej racie następuje wyrównanie do kwoty podatku do zapłaty. W przypadku gdy kwota
podatku nie przekracza 100 zł podatek jest płatny jednorazowo w terminie płatności pierwszej raty.
123. Rata I
124. Rata II
125. Rata III
126. Rata IV
127. Rata V

128. Rata VI

129. Rata VII

130. Rata VIII

131. Rata IX

132. Rata X

133. Rata XI

134. Rata XII

NADPŁATA PODATKU podać różnicę kwot z pól 121 i 122 gdy podatek wpłacony większy od należnego

135.

136. Nr rachunku bankowego podatnika dla zwrotu nadpłaty

I. POUCZENIA
W przypadku niewpłacenia w określonych ustawowo terminach kwoty należnego podatku lub wpłacenia jej w niepełnej
wysokości, niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie z przepisami ustawy z
dnia 17 czerwca 1966r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz.U.2014.1619 z późn. zm.).
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K. DANE OSOBY DO KONTAKTU Z PODATNIKIEM
137. Imię

138. Nazwisko

139. Adres e-mail

140. Numer telefonu

L. OŚWIADCZENIE I PODPIS PODATNIKA / PEŁNOMOCNIKA
UWAGA! W przypadku podpisywania deklaracji przez pełnomocnika do deklaracji dołącza się pełnomocnictwo oraz wnosi się opłatę skarbową w wysokości
17,00 zł
141. Imię
142. Nazwisko
143. Data wypełnienia deklaracji
145. Numer telefonu

144. Podpis (pieczątka) podatnika/ pełnomocnika
146. Adres e-mail

Ł. ADNOTACJE ORGANU PODATKOWEGO
147. Uwagi

148. Data przyjęcie deklaracji

149. Podpis przyjmującego

DN-1
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Załącznik Nr 3 do uchwały nr XI/98/2015
z dn. 18 grudnia 2015 r.

DR-1
POLA JASNE WYPEŁNIA PODATNIK NA MASZYNIE, KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE, DYŻYMI LITERAMI, CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM

DEKLARACJA NA PODATEK ROLNY
1. Rok podatkowy

Podstawa prawna:
Składający:

Termin składania:

Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz.U. 2013.1381 z późn. zm.).
Formularz przeznaczony dla osób prawnych, jednostek organizacyjnych oraz spółek nieposiadających osobowości prawnej będących
właścicielami gruntów, posiadaczami samoistnymi gruntów, użytkownikami wieczystymi gruntów, posiadaczami gruntów stanowiących
własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego oraz dla osób fizycznych będących współwłaścicielami lub
współposiadaczami z osobami prawnymi lub z jednostkami organizacyjnymi, w tym spółkami, nieposiadającymi osobowości prawnej.
Do dnia 15 stycznia każdego roku podatkowego lub w terminie 14 dni od zaistnienia okoliczności mających wpływ na powstanie
(wygaśnięcie) obowiązku podatkowego, lub wysokość opodatkowania.

A. MIEJSCE SKŁADANIA DEKLARACJI
2. Nazwa i adres organu podatkowego

B. CEL SKŁADANIA DEKLARACJI
3. Okoliczności powodujące obowiązek złożenia deklaracji (zaznaczyć właściwy kwadrat)
UWAGA! W przypadku złożenia korekty deklaracji należy wpisać miesiąc, następujący po miesiącu, w którym wystąpiły okoliczności mające wpływ na zmianę wysokości podatku.

 Deklaracja roczna

 Korekta deklaracji

od miesiąca_______________

C. DANE IDENTYFIKACYJNE PODATNIKA *dotyczy podatnika niebędącego osobą fizyczną ** dotyczy podatnika będącego osobą fizyczną
4. Rodzaj podmiotu (zaznaczyć właściwy kwadrat)

 Osoba fizyczna  Osoba prawna  Jednostka organizacyjna, w tym spółka nieposiadająca osobowości prawnej
5. Nazwa pełna * / Nazwisko i pierwsze oraz drugie imię **
6. Nazwa skrócona * / Imiona rodziców i data urodzenia **
7. Numer NIP

8. Numer PESEL**

9. Identyfikator REGON

D. ADRES SIEDZIBY * / ADRES ZAMIESZKANIA **
10. Kraj

11. Województwo

12. Powiat

13. Gmina

14. Ulica

15. Numer domu

17. Miejscowość

18. Kod pocztowy

19. Poczta

16. Numer lokalu

E. INFORMACJA NA TEMAT POSIADANYCH GRUNTÓW
20. Zaznaczyć właściwy kwadrat

 Według załącznika ZGB-1  Według załączonego wypisu z Ewidencji Gruntów i Budynków
 Według własnego zestawienia stanowiącego załącznik do niniejszej deklaracji
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F. WYLICZENIE PODSTAWY OPODATKOWANIA (Bez ulg i zwolnień)
Powierzchnia w
ha fizycznych

Przedmiot opodatkowania

21.

I

23.

II
Grunty orne oznaczone w ewidencji gruntów i budynków
symbolem R i Br oraz sady oznaczone symbolem S (do sadów

25.

IIIa

27.

IIIb

klasy III i IV stosuje się odpowiednio przeliczniki dla klasy IIIa i IVa)

29.

IVa

31.

IVb

33.

I

35.

II

Łąki i pastwiska oznaczone w ewidencji gruntów i budynków
symbolem Ps i Ł

37.

III

39.

IV
Rowy oznaczone w ewidencji gruntów i budynków
symbolem W
Użytki rolne zabudowane oznaczone w ewidencji gruntów i budynków
symbolem Br bez oznaczonej klasy gruntu
Grunty pod stawami zarybionymi łososiem, trocią, głowacicą, palią i pstrągiem
oznaczone w ewidencji gruntów symbolem Wsr
Grunty pod stawami zarybionymi innymi gatunkami ryb oznaczone
w ewidencji gruntów symbolem Wsr
Grunty pod stawami niezarybionymi oznaczone w ewidencji gruntów
symbolem Wsr

41.

Grunty, dla których nie można ustalić przelicznika

51.

Łączna powierzchnia gruntów

43.
45.
47.
49.

Przelicznik
(drugi okręg
podatkowy)

1,80

Powierzchnia w
ha
przeliczeniowych
22.
24.

1,65

26.

1,50

28.

1,25

30.

1,00

32.

0,75

34.

1,60

36.

1,35

38.

1,15

40.

0,70

42.

0,20

44.

1,00

46.

1,00

48.

0,20

50.

0,20

52.

1,00

53.

54.

(suma powierzchni z tabeli powyżej)

G.1 DEKLAROWANE GRUNTY WCHODZĄ W SKŁAD GOSPODARSTWA ROLNEGO
55.

 TAK
G.2 PODSTAWA OPODATKOWANIA
Jeżeli w komórce 54 zaznaczono TAK należy podać łączną
powierzchnię gruntów z komórki 55, jeżeli zaznaczono NIE,
należy podać łączną powierzchnię z komórki 54

 NIE
56.

H. ZWOLNIENIA W PODATKU ROLNYM
57. Podstawa zwolnienia

58. Powierzchnia w ha

UŻYTKI ROLNE KLASY V, VI , VIZ ORAZ GRUNTY
ZADRZEWIONE I ZAKRZEWIONE USTANOWIONE NA
UŻYTKACH ROLNYCH, art. 12 ust. 1 pkt. 1 ustawy o podatku
rolnym
59. Podstawa zwolnienia

60. Powierzchnia w ha

61. Podstawa zwolnienia

62. Powierzchnia w ha

DR-1
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I. WYLICZENIE KWOTY PODATKU
UWAGA! Gdy deklaracja składana po raz pierwszy w roku podatkowym wypełnia się wiersz "deklaracja roczna". Gdy składana korekta deklaracji wypełnia się
wiersz "deklaracja roczna" oraz wiersze dla wszystkich złożonych uprzednio korekt deklaracji oraz dla aktualnie składanej korekty deklaracji z wyliczeniem
podatku za okres w których deklaracje obowiązywały.

Deklaracja /
korekta deklaracji

Podstawa
opodatkowania
pow. z pola 55

1
Deklaracja roczna

Stawka podatku

2
63.

Wysokość podatku
[kol. 2 x kol. 3]

3
64.

Liczba miesięcy
obowiązywania
deklaracji / korekty

4
65.

Podatek w
rozliczeniu za okres
w którym
deklaracja/korekta
obowiązywała
[kol. 4÷12 x kol. 5]

5
66.

Korekta deklaracji 68.
69.
70.
71.
nr 1
Korekta deklaracji 73.
74.
75.
76.
nr 2
Korekta deklaracji 78.
79.
80.
81.
nr 3
Korekta deklaracji 83.
84.
85.
86.
nr 4
Korekta deklaracji 88.
89.
90.
91.
nr 5
Korekta deklaracji 93.
94.
95.
96.
nr 6
Korekta deklaracji 98.
99.
100.
101.
nr 7
Korekta deklaracji 103.
104.
105.
106.
nr 8
Korekta deklaracji 108.
109.
110.
111.
nr 9
Korekta deklaracji 113.
114.
115.
116.
nr 10
Korekta deklaracji 118.
119.
120.
121.
nr 11
RAZEM PODATEK PO ZAOKRĄGLENIU DO PEŁNYCH ZŁOTYCH suma z kol. 6

6
67.
72.
77.
82.
87.
92.
97.
102.
107.
112.
117.
122.
123.

UWAGA ! Zgodnie z art. 63 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa podstawy podatku, kwoty podatków, odsetki za zwłokę, opłaty
prolongacyjne, oprocentowanie nadpłat oraz wynagrodzenia przysługujące płatnikom i inkasentom zaokrągla się do pełnych złotych w ten sposób, że
końcówki kwot wynoszące mniej niż 50 groszy pomija się, a końcówki kwot wynoszące 50 i więcej groszy podwyższa się do pełnych złotych.

PODATEK WPŁACONY

124.

podać jeżeli dokonano wpłaty podatku na dany rok

PODATEK DO ZAPŁATY podać różnicę kwot z pól 124 i 125 gdy podatek wpłacony mniejszy od należnego

125.

UWAGA! Obliczony w deklaracji podatek rolny należy wpłacać – bez wezwania – na rachunek Banku Spółdzielczego w Załuskach
O/Sochocin nr konta: 87 8241 1019 0100 1964 2001 0004

RATY PODATKU
Uwaga ! Obliczony w deklaracji podatek rolny należy w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego, w terminie do dnia 15 każdego

miesiąca, a za styczeń do dnia 31 stycznia Raty które po podziale posiadają końcówki kwot wynoszące mniej niż 50 groszy pomija się, a końcówki kwot
wynoszące 50 i więcej groszy zaokrągla się do pełnych złotych. W ostatniej racie następuje wyrównanie do kwoty podatku do zapłaty. W przypadku gdy kwota
podatku nie przekracza 100 zł podatek jest płatny jednorazowo w terminie płatności pierwszej raty.
126. I rata
127. II rata
128. III rata
129. IV rata

NADPŁATA PODATKU podać różnicę kwot z pól 124 i 125 gdy podatek wpłacony większy od należnego

130.

131. Nr rachunku bankowego podatnika dla zwrotu nadpłaty

J. POUCZENIA
W przypadku niewpłacenia w określonych ustawowo terminach kwoty należnego podatku lub wpłacenia jej w niepełnej
wysokości, niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17
czerwca 1966r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz.U. z 2005 Nr 229, poz. 1954, z późn. zm.).
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K. DANE OSOBY DO KONTAKTU Z PODATNIKIEM
132. Imię

133. Nazwisko

134. Adres e-mail

135. Numer telefonu

L. OŚWIADCZENIE I PODPIS PODATNIKA / PEŁNOMOCNIKA
UWAGA! W przypadku podpisywania deklaracji przez pełnomocnika do deklaracji dołącza się pełnomocnictwo oraz wnosi się opłatę skarbową w wysokości
17,00 zł
136. Imię
137. Nazwisko
138. Data wypełnienia deklaracji
140. Numer telefonu

139. Podpis (pieczątka) podatnika/ pełnomocnika
141. Adres e-mail

Ł. ADNOTACJE ORGANU PODATKOWEGO
142. Uwagi

143. Data przyjęcie deklaracji

144. Podpis przyjmującego

DR-1
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Załącznik Nr 4 do uchwały nr XI/98/2015
z dn. 18 grudnia 2015 r

DL-1
POLA JASNE WYPEŁNIA PODATNIK NA MASZYNIE, KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE, DYŻYMI LITERAMI, CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM

DEKLARACJA NA PODATEK LEŚNY
1. Rok podatkowy

Podstawa prawna:
Składający:

Termin składania:

Ustawa z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz. U. z 2013 poz. 465 z późn. zm.).
Formularz przeznaczony dla osób prawnych, jednostek organizacyjnych oraz spółek nieposiadających osobowości prawnej będących
właścicielami lasów, posiadaczami samoistnymi lasów, użytkownikami wieczystymi lasów, posiadaczami lasów stanowiących własność
Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego oraz dla osób fizycznych będących współwłaścicielami lub współposiadaczami z
osobami prawnymi lub z jednostkami organizacyjnymi, w tym spółkami, nieposiadającymi osobowości prawnej.
Do dnia 15 stycznia każdego roku podatkowego lub w terminie 14 dni od zaistnienia okoliczności mających wpływ na powstanie
(wygaśnięcie) obowiązku podatkowego, lub wysokość opodatkowania .

A. MIEJSCE SKŁADANIA DEKLARACJI
2. Nazwa i adres organu podatkowego

B. CEL SKŁADANIA DEKLARACJI
3. Okoliczności powodujące obowiązek złożenia deklaracji (zaznaczyć właściwy kwadrat)
UWAGA! W przypadku złożenia korekty deklaracji należy wpisać miesiąc, następujący po miesiącu, w którym wystąpiły okoliczności mające wpływ na zmianę wysokości podatku.

 Deklaracja roczna

 Korekta deklaracji

od miesiąca_______________

C. DANE IDENTYFIKACYJNE PODATNIKA *dotyczy podatnika niebędącego osobą fizyczną ** dotyczy podatnika będącego osobą fizyczną
4. Rodzaj podmiotu (zaznaczyć właściwy kwadrat)

 Osoba fizyczna  Osoba prawna  Jednostka organizacyjna, w tym spółka nieposiadająca osobowości prawnej
5. Nazwa pełna * / Nazwisko i pierwsze oraz drugie imię **

6. Nazwa skrócona * / Imiona rodziców i data urodzenia **

7. Numer NIP

8. Numer PESEL**

9. Identyfikator REGON

D. ADRES SIEDZIBY * / ADRES ZAMIESZKANIA **
10. Kraj

11. Województwo

12. Powiat

13. Gmina

14. Ulica

15. Numer domu

17. Miejscowość

18. Kod pocztowy

19. Poczta

16. Numer lokalu

E. INFORMACJA NA TEMAT POSIADANYCH GRUNTÓW I BUDYNKÓW
20. Zaznaczyć właściwy kwadrat

 Według załącznika ZGB-1  Według załączonego wypisu z Ewidencji Gruntów i Budynków
 Według własnego zestawienia stanowiącego załącznik do niniejszej deklaracji
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F. PODSTAWA OPODATKOWANIA (Bez ulg i zwolnień)
F.1 POWIERZCHNIA LASÓW

Podstawa opodatkowania w ha z dokładnością do 1 m2

Lasy z drzewostanem w wieku powyżej 40 lat

21.

Lasy wchodzące w skład rezerwatów przyrody i parków
narodowych

22.

UWAGA! Zaliczyć 50% powierzchni.

G. ZWOLNIENIA Z PODATKU LEŚNEGO
23. Podstawa zwolnienia

24. Powierzchnia w ha

LASY Z DRZEWOSTANEM W WIEKU DO 40 LAT art. 7 ust. 1
pkt. 1 ustawy o podatku leśnym
25. Podstawa zwolnienia

26. Powierzchnia w ha

H. WYLICZENIE KWOTY PODATKU
UWAGA! Gdy deklaracja składana po raz pierwszy w roku podatkowym wypełnia się wiersz "deklaracja roczna". Gdy składana korekta deklaracji wypełnia się
wiersz "deklaracja roczna" oraz wiersze dla wszystkich złożonych uprzednio korekt deklaracji oraz dla aktualnie składanej korekty deklaracji z wyliczeniem
podatku za okres w których deklaracje obowiązywały.

Deklaracja / korekta
deklaracji

Podstawa
opodatkowania (suma z
pól 22 i 23)

1
Deklaracja roczna
Korekta deklaracji nr 1
Korekta deklaracji nr 2
Korekta deklaracji nr 3
Korekta deklaracji nr 4
Korekta deklaracji nr 5
Korekta deklaracji nr 6
Korekta deklaracji nr 7
Korekta deklaracji nr 8
Korekta deklaracji nr 9
Korekta deklaracji nr 10
Korekta deklaracji nr 11

Stawka podatku

2

Liczba miesięcy
obowiązywania
deklaracji / korekty

3

podatek w rozliczeniu za
okres w którym
deklaracja/korekta
obowiązywała
[kol.2x kol.3 ÷ 12 x kol.4]

4

5

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

37.

38.

39.

40.

41.

42.

43.

44.

45.

46.

47.

48.

49.

50.

51.

52.

53.

54.

55.

56.

57.

58.

59.

60.

61.

62.

63.

64.

65.

66.

67.

68.

69.

70.

71.

72.

73.

74.

RAZEM PODATEK PO ZAOKRĄGLENIU DO PEŁNYCH ZŁOTYCH suma z kol. 5

75.

UWAGA ! Zgodnie z art. 63 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8 poz. 60 z późn. zm.) podstawy
podatku, kwoty podatków, odsetki za zwłokę, opłaty prolongacyjne, oprocentowanie nadpłat oraz wynagrodzenia przysługujące płatnikom
i inkasentom zaokrągla się do pełnych złotych w ten sposób, że końcówki kwot wynoszące mniej niż 50 groszy pomija się, a końcówki kwot
wynoszące 50 i więcej groszy podwyższa się do pełnych złotych

PODATEK WPŁACONY

76.

podać jeżeli dokonano wpłaty podatku na dany rok

PODATEK DO ZAPŁATY podać różnicę kwot z pól. 76 i 77 gdy podatek wpłacony mniejszy od należnego

77.

UWAGA! Obliczony w deklaracji podatek rolny należy wpłacać – bez wezwania – na rachunek Banku Spółdzielczego w Załuskach O/Sochocin nr
konta: 87 8241 1019 0100 1964 2001 0004
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RATY PODATKU
Uwaga ! Obliczony w deklaracji podatek rolny należy w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego, w terminie do dnia 15 każdego

miesiąca. Raty które po podziale posiadają końcówki kwot wynoszące mniej niż 50 groszy pomija się, a końcówki kwot wynoszące 50 i więcej groszy zaokrągla
się do pełnych złotych. W ostatniej racie następuje wyrównanie do kwoty podatku do zapłaty. W przypadku gdy kwota podatku nie przekracza 100 zł podatek
jest płatny jednorazowo w terminie płatności pierwszej raty.
78. Rata I
79. Rata II
80. Rata III
81. Rata IV
82. Rata V

83. Rata VI

84. Rata VII

85. Rata VIII

86. Rata IX

87. Rata X

88. Rata XI

89. Rata XII
90.

NADPŁATA PODATKU podać różnicę kwot z pól 75 i 76 gdy podatek wpłacony większy od należnego
91. Nr rachunku bankowego podatnika dla zwrotu nadpłaty

I. POUCZENIA
W przypadku niewpłacenia w określonych ustawowo terminach kwoty należnego podatku lub wpłacenia jej w niepełnej
wysokości, niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17
czerwca 1966r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz.U.2014.1619 z późn. zm.).
J. DANE OSOBY DO KONTAKTU Z PODATNIKIEM
92. Imię

93. Nazwisko

94. Adres e-mail

95. Numer telefonu

K. OŚWIADCZENIE I PODPIS PODATNIKA / PEŁNOMOCNIKA
UWAGA! W przypadku podpisywania deklaracji przez pełnomocnika do deklaracji dołącza się pełnomocnictwo oraz wnosi się opłatę skarbową w wysokości
17,00 zł
96. Imię
97. Nazwisko
98. Data wypełnienia deklaracji
100. Numer telefonu

99. Podpis (pieczątka) podatnika/ pełnomocnika
101. Adres e-mail

L. ADNOTACJE ORGANU PODATKOWEGO
1. Uwagi

2. Data przyjęcie deklaracji

3. Podpis przyjmującego deklarację
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Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XI/98/2015
z dn. 18 grudnia 2015 r

ZGB-1
POLA JASNE WYPEŁNIA PODATNIK NA MASZYNIE, KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE, DYŻYMI LITERAMI, CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM
1. Zaznaczyć właściwy kwadrat

ZAŁĄCZNIK O GRUNTACH I OBIEKTACH BUDOWLANYCH DO DEKLARACJI

 NA PODATEK ROLNY
 NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI
 NA PODATEK LEŚNY
2. Data wypełnienia deklaracji

Z DNIA
3. Nazwa skrócona* / Imię i nazwisko**

A. DANE IDENTYFIKACYJNE PODATNIKA *dotyczy podatnika niebędącego osobą fizyczną
** dotyczy podatnika będącego osobą fizyczną

4. Identyfikator podatkowy NIP* / PESEL*

B. DANE O GRUNTACH
Rodzaj własności
Lp.

(Np. własność, współwłasność,
posiadanie itp.)

1

2

Położenie

Nr ewidencyjne działek

(miejscowość)

(Nr działek ,dla których prowadzona jest wspólna księga wieczysta wykazać w
jednej pozycji)

Nr księgi wieczystej

Powierzchnia ogółem

3

4

5

6
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C. DANE O OBIEKTACH BUDOWLANYCH
Rodzaj własności
Lp.
1

(Np. własność, współwłasność,
posiadanie itp.)

Położenie
(adres)

2

3

Nr ewidencji działki
na której położony
jest budynek lub
budowla
4

(Np. budynek mieszkalny, letniskowy, gospodarczy,
kable energetyczne, sieć wodociągowa itp.)

Powierzchnia
użytkowa
budynków

Wartość budowli

5

6

7

Opis funkcji budynku / Opis budowli
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