
Załącznik Nr  4 do Uchwały Nr III /9 /2014 
Rady Gminy Żyrzyn  z dnia 30 grudnia  2014 r. 

 

  I NRL - 1 

         
 
 

INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU: OD NIERUCHOMO ŚCI, ROLNEGO, 
LEŚNEGO OSÓB FIZYCZNYCH 
 
I NRL – 1     
 
 
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2014 r., poz.849 ), 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 r. , poz.465 z póź zm.)        
 
Składający: Formularz przeznaczony dla osób fizycznych będących podatnikami podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego. 
 
Termin składania: W terminie 14 dni od zaistnienia okoliczności mających wpływ na powstanie, bądź wygaśnięcie obowiązku 
podatkowego lub zaistnienia zdarzenia mającego wpływ na wysokość podatku. 
A. MIEJSCE SKŁADANIA INFORMACJI 

 

B. DANE SKŁADAJ ĄCEGO INFORMACJ Ę 
B.1 DANE O NIERUCHOMOŚCIACH  
 
 

2. Rodzaj własności, posiadania (zaznaczyć właściwą kratkę) 
� 1. właściciel   �  2. współwłaściciel    �  3. posiadacz samoistny   �  4. współposiadacz samoistny  � 5. użytkownik wieczysty  

�  6. współużytkownik wieczysty    �  7. posiadacz zależny (np. dzierżawca)   �  8. współposiadacz zależny 
 

 
 

B.2 DANE  PODATNIKA 
 

3. Nazwisko i imię  

4.Imiona rodziców   

5. Adres zamieszkania  

6. Pesel /NIP ( niepotrzebne 
skreślić) 

 

C. OKOLICZNO ŚCI POWODUJĄCE OBOWIĄZEK ZŁO ŻENIA INFORMACJI 
 7. Okoliczności (zaznaczyć właściwą kratkę) 

 
                     � 1. informacja składana po raz pierwszy na dany rok                        �  2. korekta uprzednio złożonej informacji 
 
Nabycie / zbycie nieruchomości1, data nabycia / zbycia1 …………………………………………………………….…………………… 

Rozpoczęcie użytkowania nowopowstałego budynku / budowli1 , data rozpoczęcia ...………………………………………………….… 

Zakończenie budowy budynku, budowli, data zakończenia ………………………………………………………………………………… 

Rozpoczęcie / zakończenie1 prowadzenia działalności gospodarczej, data rozpoczęcia / zakończenia1 …………………………………… 

Zgłoszenie zmiany adresu zamieszkania / korespondencyjnego  …………………………………………………………………………… 

Inne 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

                                                           
1
 Niepotrzebne skreślić 

1. Rok 
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I.  PODATEK OD NIERUCHOMO ŚCI 
D. DANE DOTYCZĄCE PRZEDMIOTÓW OPODATKOWANIA ( z wyj ątkiem zwolnionych ) 

D.1 POWIERZCHNIA GRUNTÓW Podstawa opodatkowania w m2 (ha) 
z dokładnością do 1 m2 

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

8. 

                               
                                             m 2     

2 2. Pod jeziorami, zajęte na zbiorniki wodne i retencyjne lub elektrowni wodnych  9.                    

                                             ha                                

3. Pozostałe, w tym zajęte na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności 
pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego    

 

10. 

        
                                             m 2 

D.2 POWIERZCHNIA U ŻYTKOWA BUDYNKÓW LUB ICH CZ ĘŚCI (*) 

* Do powierzchni użytkowej budynku lub jego części należy zaliczyć powierzchnię mierzoną po wewnętrznej długości ścian na wszystkich 
kondygnacjach,  
z wyjątkiem powierzchni klatek schodowych oraz szybów dźwigowych. Za kondygnację 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 
mniej niż 1,40 m pomija się. 
* Budynek to obiekt budowlany w rozumieniu przepisów prawa budowlanego, który jest trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za 
pomocą przegród budowlanych, oraz posiada fundamenty i dach. 

 1. Mieszkalne - ogółem 11. 

 
                                             m2      

2w tym 
kondygnacji  
o wysokości: 

- od 1,40 m do 2,20 m (zaliczyć 50% powierzchni) 12. 

 
                                             m2        

2
- powyżej 2,20 m 13. 

 

                                             m2 
m2 2. Związane z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich 

części zajętych   na prowadzenie działalności gospodarczej – ogółem 

14. 

 
                                             m2   

w tym 
kondygnacji  
o wysokości: 

- od 1,40 m do 2,20 m (zaliczyć 50% powierzchni) 15. 

 
                                             m2   

2- powyżej 2,20 m 16. 

 
                                             m2    

3. Zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym  
materiałem siewnym - ogółem 

17. 

 
                                             m2    

w tym 
kondygnacji  
o wysokości: 

- od 1,40 m do 2,20 m (zaliczyć 50% powierzchni) 18. 
 

                                             m2 

- powyżej 2,20 m 19. 

                                            m2      

4. Związane z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności 
leczniczej, zajęte przez podmioty     
    udzielające tych świadczeń - ogółem 

20. 
 

                                            m2        

w tym 
kondygnacji  
o 
wysokości: 

- od 1,40 m do 2,20 m (zaliczyć 50% powierzchni) 21. 

                                            m2      

- powyżej 2,20 m 22. 

                                            m2        

5. Pozostałe, w tym zajęte na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku 
publicznego przez organizacje pożytku publicznego     - ogółem 

23. 
 

                                            m2     

w tym 
kondygnacji  
o 
wysokości: 

- od 1,40 m do 2,20 m (zaliczyć 50% powierzchni) 24. 

                                           m2     

- powyżej 2,20 m 25. 

                                            m2   
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D.3 WARTOŚĆ BUDOWLI LUB ICH CZ ĘŚCI ZWI ĄZANYCH Z PROWADZENIEM DZIAŁALNO ŚCI GOSPODARCZEJ* 

* Budowla – obiekt budowlany w rozumieniu przepisów prawa budowlanego niebędący budynkiem lub obiektem małej architektury,  
a także urządzenie budowlane w rozumieniu przepisów prawa budowlanego związane z obiektem budowlanym, które zapewnia możliwość 
użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem. 
Podstawę opodatkowania dla budowli lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej stanowi ich wartość ustalona  
na dzień 1 stycznia roku podatkowego stanowiąca podstawę obliczania amortyzacji w tym roku, niepomniejszona o odpisy amortyzacyjne,  
a w przypadku budowli całkowicie zamortyzowanych – ich wartość z dnia 1 stycznia roku, w którym dokonano ostatniego odpisu 
amortyzacyjnego. Jeżeli od budowli lub ich części nie dokonuje się odpisów amortyzacyjnych, podstawę opodatkowania stanowi  
ich wartość rynkowa określona przez podatnika, na dzień powstania obowiązku podatkowego. 

  Podstawa opodatkowania w zł, z dokładnością do 1 zł 

Budowle 
26. 

E. INFORMACJA O NIERUCHOMO ŚCIACH ZWOLNIONYCH 
 

1. budynki gospodarcze lub ich części położone na gruntach gospodarstw rolnych, służące wyłącznie 
działalności rolniczej 

27. 

           
    ………………… .……m2 

2. inne ( podać rodzaj, powierzchnię gruntów, budynków, budowli zwolnionych oraz przepis prawa z 
którego wynika zwolnienie) 
 
……………………………………………………………………………………………………. 
 
……………………………………………………………………………………………………. 
 
……………………………………………………………………………………………………. 

28.                                                

 
 
……………………...…...m2 

                                                               
…………………………..m2 

 

…………………………..m2 

II. PODATEK ROLNY 
F. DANE DOTYCZĄCE PRZEDMIOTU OPODATKOWANIA ( wł ącznie ze zwolnionymi ) 

Klasy 
użytków 
wynikające  
z ewidencji 
gruntów  
i 
budynków 

Powierzchnia gruntu w hektarach fizycznych z dokładnością do czterech miejsc po przecinku 
Orne Użytki zielone  

(łąki, pastwiska) 
Sady Użytki rolne zabudowane Rowy  

na użytkach rolnych 
 

   orne łąki orne łąki orne łąki 
I 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 

II 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 

III  45.  46.  47.  48. 

IIIa 49.  50.  51.  52.  

IIIb 53.  54.  55.  56.  

IV  57.  58.  59.  60. 

IVa 61.  62.  63.  64.  

IVb 65.  66.  67.  68.  

Grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych 69. 

Użytki rolne klasy V, VI i VI z 70. 

Inne 71. 

Grunty pod stawami 

a) zarybione łososiem, trocią, głowacicą, palią i pstrągiem 72. 

b) zarybione innymi gatunkami ryb niż w poz. a) 73. 

c) grunty pod stawami niezarybionymi 74. 

Rowy 75. 
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G. INFORMACJA O ZWOLNIENIACH W PODATKU ROLNYM 
 76. Podaj  powierzchnię gruntów zwolnionych oraz przepis prawa, z którego wynika zwolnienie: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

H. ULGI W PODATKU ROLNYM OD GRUNTÓW 
 

1. Z tytułu nabycia lub objęcia w zagospodarowanie gruntów 
77. 

2. Inwestycyjne 
78. 

3. Inne 
79. 

Razem 
80. 

III. PODATEK LE ŚNY 
I.  POWIERZCHNIA LASU (z dokładno ścią do czterech miejsc po przecinku) 

Powierzchnia lasu podlegająca opodatkowaniu 

81. 

                 
                                ha 
                               

- zwolniona od podatku leśnego w tym: 
a) lasy z drzewostanem do 40 lat 

82.              

       
                                ha                    

b) inne ( podać rodzaj ), powierzchnię gruntów zwolnionych oraz przepis prawa – z 
jakiego tytułu występuje zwolnienie ) 
…………………………………………………………………………………………
………………………………...........................................................................................
.. 

83. 

 
 
 
                                ha 
                     
 J.  PODPIS SKŁADAJĄCEGO / OSOBY REPREZENTUJACEJ SKŁADAJĄCEGO *1 

 
 84. Podpis (pieczęć) składającego 

85. Numer telefonu / e-mail 

86. Podpis osoby reprezentującej składającego / numer telefonu 

K.  ADNOTACJE ORGANU PODATKOWEGO 
 87. Uwagi organu podatkowego 

88. Data i podpis przyjmującego formularz 

 
*1  Należy przedłożyć aktualne pełnomocnictwo. 
Pouczenie  
Niedopełnienie obowiązku złożenia informacji podatkowej, może skutkować pociągnięciem podatnika do odpowiedzialności karnej  
skarbowej    (art.54 Kodeksu karnego skarbowego). 
Zgodnie z art.200 §1, w związku z art.123 §1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. 
 poz.749 z późn. zm.) podatnikowi przysługuje prawo do wypowiedzenia się w sprawie zebranego materiału  
dowodowego w terminie 7 dni od dnia otrzymania wypełnionego druku informacji przez organ podatkowy. 
W przypadku nie skorzystania z przysługującego prawa, w oparciu o przedłożone informacje zostanie wydana decyzja  
ustalająca zobowiązanie podatkowe. 


