Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XI/82/2015
Rady Gminy Krościenko Wyżne z dnia 11
grudnia 2015 r.

IPN-1 INFORMACJA O NIERUCHOMOŚCIACH I OBIEKTACH
BUDOWLANYCH
Podstawa
prawna
Składający

Ustawa z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 849 z późn. zm.)
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
W terminie 14 dni od zaistnienia okoliczności mających wpływ na powstanie, bądź wygaśnięcie obowiązku
podatkowego lub zaistnienia zdarzeń mających wpływ na wysokość podatku.
Organ podatkowy właściwy ze względu na miejsce położenia gruntów

Termin
składania
Miejsce
składania
A. CEL ZŁOŻENIA FORMULARZA ( zaznaczyć właściwą kratkę )

złożenie informacji

korekta informacji

B. MIEJSCE SKŁADANIA INFOIRMACJI

Wójt Gminy Krościenko Wyżne
38-422 Krościenko Wyżne ul. Południowa 9
C. DANE SKŁADAJĄCEGO INFORMACJĘ
C.1. DANE PERSONALNE
Nazwisko
Pierwsze imię

Numer PESEL
W PRZYPADKU OSÓB PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ

Numer NIP
C.2. ADRES MIEJSCA ZAMIESZKANIA
Kraj

Klasa rodzaju działalności (PKD)

Numer REGON

Województwo

Powiat

Gmina

Ulica

Nr domu

Nr lokalu

Poczta
Miejscowość
Telefon

Kod pocztowy
E-mail

D. DANE DOTYCZĄCE PRZEDMIOTU OPODATKOWANIA
Forma władania (zakreślić właściwą formę) :
1. Własność

2. Użytkowanie wieczyste

4. Współwłasność stanowiąca odrębny przedmiot opodatkowania
Numer księgi wieczystej
nieruchomości
Oznaczenie nieruchomości w
ewidencji gruntów i budynków

3. Inna (podać jaka) ...................................................

Współwłaściciele

Nazwisko i imię

Adres zamieszkania

PESEL

Przedmiot opodatkowania (z wyjątkiem zwolnionych)
1. Powierzchnia gruntów

Podstawa opodatkowania w m2 lub w ha oraz nr działki lub identyfikator

a) związanych z prowadzeniem
1.
działalności gospodarczej, bez względu
na sposób zakwalifikowania w ewidencji
gruntów i budynków
b) pod wodami powierzchniowymi
stojącymi lub wodami
powierzchniowymi płynącymi jezior i
zbiorników sztucznych
c) pozostałych, w tym zajętych na
prowadzenie odpłatnej statutowej
działalności pożytku publicznego przez
organizacje pożytku publicznego

2.

d) niezabudowanych objętych
obszarem rewitalizacji, o którym mowa
w ustawie z dnia 9 października 2015 r.
o rewitalizacji (Dz. U. poz. 1777), 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.
2. Powierzchnia użytkowa budynków
lub ich części

4.

3.

Podstawa opodatkowania w m2
kondygnacje o wysokości
od 1,40 m do 2,20 m
(zaliczyć 50 % powierzchni)

kondygnacje o wysokości
powyżej 2,20 m

a) mieszkalnych

5.

6.

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

7.

8.

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

9.

10.

d) związanych z udzielaniem świadczeń 11.
zdrowotnych w rozumieniu przepisów o
działalności leczniczej, zajętych przez
podmioty udzielające tych świadczeń

12.

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

13.

14.

3. Budowle
(wartość w złotych)

15.

E. INFORMACJA O ZWOLNIENIACH
Tytuł prawny zwolnienia

Powierzchnia nieruchomości podlegająca zwolnieniu w m 2 – albo wartość w złotych oraz
nr działki lub identyfikator

1. Art. 7 ust. 1 pkt 4 - budynki gospodarcze 16.
lub ich części:
a) służące działalności leśnej lub rybackiej,
b) położone na gruntach gospodarstw
17.
rolnych, służące wyłącznie działalności
rolniczej
c) zajęte na prowadzenie działów 18.
specjalnych produkcji rolnej
2. Art. 7 ust. 1 pkt 6 - grunty i budynki
wpisane indywidualnie do rejestru
zabytków, pod warunkiem ich utrzymania i
konserwacji, zgodnie z przepisami o
ochronie zabytków, z wyjątkiem części
zajętych na prowadzenie działalności
gospodarczej:

19.

Podać również organ wydający decyzję o wpisie do rejestru oraz datę i sygnaturę
decyzji

a) budynki
b) grunty

20.

3. Art. 7 ust. 1 pkt 10 - grunty stanowiące
nieużytki, użytki ekologiczne, grunty
zadrzewione i zakrzewione, z wyjątkiem
zajętych na prowadzenie działalności
gospodarczej
4. Inne zwolnienia z art…. ust…. pkt. .......

21.

22.

a) budynki

b) grunty

23.

c) budowle

24.

F. OŚWIADCZENIE I PODPIS SKŁADAJĄCEGO / OSOBY REPREZENTUJĄCEJ SKŁADAJĄCEGO (niepotrzebne skreślić).
Oświadczam, że znana jest mi odpowiedzialność karna skarbowa za podanie danych niezgodnych z rzeczywistością.
Imię

Nazwisko

Data wypełnienia informacji

Podpis (pieczęć) składającego / osoby reprezentującej składającego

G. UWAGI i ADNOTACJE
G.1 Uwagi i adnotacje podatnika

G.2 Uwagi i adnotacje organu podatkowego

