
Załącznik Nr 1 

do Uchwały Nr XI/95/2011  

Rady Gminy Krościenko Wyżne 

z dnia 28 listopada  2011 roku 

IPN-1 
 

NIP  PESEL lub REGON  

IPN-1 INFORMACJA O NIERUCHOMOŚCIACH I OBIEKTACH BUDOWLANYCH. 

Podstawa 
Prawna 

Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych ( Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 ze zm. ) . 

 
Składający 
 

 
Formularz przeznaczony dla osób fizycznych 

Termin 
Składania 

Zgodnie z art. 6 ust. 6 ustawy - w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie 
albo wygaśnięcie obowiązku w podatku od nieruchomości, lub zaistnienie zmian, o których mowa w art. 6 ust. 
3. Obowiązek złożenia informacji dotyczy również podatników korzystających ze zwolnień na mocy przepisów 
ustawy (art. 6 ust. 10) . 

Miejsce 
Składania 

Organ podatkowy ( siedziba organu podatkowego - urzędu gminy ) właściwy ze względu na miejsce położenia 
nieruchomości lub obiektu budowlanego. 

 
 
 A. CEL ZŁOŻENIA FORMULARZA ( zaznaczyć właściwy kwadrat ) 
 
 

 1.  złożenie informacji  2.  korekta informacji 

A.1. MIEJSCE SKŁADANIA INFOIRMACJI  
 

3. 
 

 Urząd Gminy Krościenko Wyżne  
 
 

B. DANE PODATNIKA ( osoby fizycznej ) 

B.1. DANE PERSONALNE 

4. Nazwisko 
 
 

5. Pierwsze imię 
 
 

B.2. ADRES MIEJSCA ZAMIESZKANIA 
 

6. Kraj 
 

7. Województwo 

8. Powiat 
 

9 Gmina  
 

10. Ulica 
 

11. Nr domu 12. Nr lokalu 

13. Miejscowość 
 

14. Kod pocztowy 15. Poczta 

16. Telefon 17. Fax. 
 

18.E-mail 

19. Klasa rodzaju działalności ( PKD ) zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 r. w sprawie Polskiej 
Klasyfikacji Działalności ( PKD ) – ( Dz. U z 2007 r. Nr 251, poz. 1885 z późn. zm.)  
 

20. Forma organizacyjna przedsiębiorstwa 
 

21. Wielkość przedsiębiorcy podać wg. ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. O swobodzie działalności gospodarczej ( Dz. U. z 2010 r. Nr 
220, poz. 1447 z późn. zm. ) 
 
 
 
 



B.3. WSPÓŁWŁAŚCICIELE 

Nazwisko i imię Adres zamieszkania NIP, PESEL 

22.  23.  24.  

C. DANE DOTYCZĄCE PRZEDMIOTU OPODATKOWANIA 
 

25. Forma władania (zakreślić właściwą formę) : 
1. Własność                                          2. Użytkowanie wieczyste              3. Inna (podać jaka) ................................................... 
4. Współwłasność stanowiąca odrębny przedmiot opodatkowania 

Numer księgi wieczystej 
nieruchomości 

26.  

Oznaczenie nieruchomości w 
ewidencji gruntów i budynków 

27.  

Przedmiot opodatkowania Powierzchnia nieruchomości w m
2
 – albo wartość w złotych oraz nr działki lub 

identyfikator 

1. Grunty 28.  
 a) grunty związane z 

prowadzeniem działalności 
gospodarczej bez względu na 
sposób zakwalifikowania w 
ewidencji gruntów i budynków 

b) grunty pod jeziorami, zajęte na 
zbiorniki wodne retencyjne lub 
elektrowni wodnych 

29.  

c) grunty pozostałe 30.  

2. Budynki lub ich części 31.  

a) mieszkalne 
 

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

32.  

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

33.  

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

34.  

e) Pozostałe 35.  

3. Budowle 36.  

a) liniowe 

b) inne 37.  



D. INFORMACJA O ZWOLNIENIACH 
 

Określenie zwolnienia podatkowego Powierzchnia nieruchomości podlegająca zwolnieniu w m
2
 – albo wartość w złotych 

oraz nr działki lub identyfikator 

1. Budynki gospodarcze lub ich części: 38.  

a) służące wyłącznie działalności leśnej 
lub rybackiej 

b) położone na gruntach gospodarstw 
rolnych, służące wyłącznie działalności 
rolniczej 

39.  

c) zajęte na prowadzenie działów 
specjalnych produkcji rolnej 

40.  

2. 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: 
 

41. Podać również organ wydający decyzję o wpisie do rejestru oraz data i sygnatura 
decyzji 

a) budynki 
 

b) grunty 
 

42.  

3. Grunty stanowiące nieużytki, za 
wyjątkiem zajętych na prowadzenie 
działalności gospodarczej, 

42.  

4. Grunty zadrzewione i zakrzewione, za 
wyjątkiem zajętych na prowadzenie 
działalności gospodarczej 

43.  

5. Inne zwolnienia z art. 7 ust.2 pkt. ....... 44.  

a) budynki 

b) grunty 45.  

c) budowle 46.  

6. Inne zwolnienia z art. 7 ust. 3 pkt. .... 47.  

a) budynki 

b) grunty 48.  

c) budowle 
 

49.  

7. Inne zwolnienia z art. ... ust. ... pkt. .. 50.  

a) budynki 

b) grunty 51.  

c) budowle 52.  

E. ADRES ZAMELDOWANIA 
 

53.  Kraj 54.  Województwo 
 

55. Powiat 56. Gmina 

57.  Ulica 
 

58. Nr domu 59.  Nr lokalu 60.  Kod pocztowy 

61.  Poczta 
 

62.  Fax. 63. Telefon 

64.  Numer rachunku bankowego i nazwa banku ( podanie tej informacji nie jest obowiązkowe ) 
 
 



F. OŚWIADCZENIE, WNIOSEK I PODPIS PODATNIKA 
 

F.1. OŚWIADCZENIE I PODPIS SKŁADAJĄCEGO */ OSOBY REPREZENTUJĄCEJ SKŁADAJĄCEGO* ( niepotrzebne skreślić). 
Oświadczam, że znana jest mi odpowiedzialność karna  skarbowa  za podanie danych niezgodnych z rzeczywistością.   
 

F.2. WNIOSEK I PODPIS SKŁADAJĄCEGO* /  OSOBY REPREZENTUJĄCEJ SKŁADAJĄCEGO * ( niepotrzebne skreślić ). 
Zgodnie z art. 165 Ordynacji podatkowej wnoszę o wydanie decyzji podatkowej w zakresie ustalenia - zmiany - wygaśnięcia 
zobowiązania podatkowego. 

63.  Imię 
 
 

64.  Nazwisko 

65. Data wypełnienia informacji 
 
 
 

66.  Podpis ( pieczęć ) składającego* / osoby reprezentującej 
składającego * ( niepotrzebne skreślić ) 

G. UWAGI i ADNOTACJE PODATNIKA 

67. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
G. ADNOTACJE ORGANU PODATKOWEGO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 


