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INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU: OD NIERUCHOMOŚCI, 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 ze 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 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.  PODMIOT  ZOBOWIĄZANY  DO  ZŁOŻENIA  INFORMACJI 

 

 

 

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 

 

C.  DANE  PODATNIKA 

 

3. Nazwisko i imię  

4.Imiona rodziców   

5. Adres zamieszkania  

6. Pesel /NIP ( niepotrzebne 
skreślić) 

 

D. OKOLICZNOŚCI POWODUJĄCE OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA 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 NIERUCHOMOŚCI 

E. DANE DOTYCZĄCE PRZEDMIOTÓW OPODATKOWANIA NIEPODLEGAJĄCE ZWOLNIENIU 

E.1 POWIERZCHNIA GRUNTÓW Podstawa opodatkowania w 

m2 (ha) 

z dokładnością do 1 m2
 

  1. Grunty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób 

zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków 

8. 

                               

                                                 m 2                   
m2 

2. Grunty pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi 

płynącymi jezior i zbiorników sztucznych  

9.                    

                                                 ha                                                

3. Grunty niezabudowane objęte obszarem rewitalizacji, o którym mowa w ustawie z dnia 

23 lipca 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 

10. 

 

 

 

                                      m 2 

4. Grunty pozostałe, w tym zajęte na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności 

pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego    

11. 

        
                                                 m 2 

E.2 POWIERZCHNIA UŻYTKOWA BUDYNKÓW LUB ICH CZĘŚCI  

 1. Mieszkalne - ogółem 
12. 

 
                                                  m2                  

w tym 

kondygnacji  

o wysokości: 

- od 1,40 m do 2,20 m (zaliczyć 50% powierzchni) 
13. 

 

                                                  m2        

m2 - powyżej 2,20 m 
14. 

 

                                                  m2 

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

ich części zajętych   na prowadzenie działalności gospodarczej – ogółem 

15. 

 

                                                  m2    

w tym 

kondygnacji  

o wysokości: 

- od 1,40 m do 2,20 m (zaliczyć 50% powierzchni) 
16. 

 

                                                  m2   

m2 - powyżej 2,20 m 17. 

 

                                                  m2      

3. Zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym  

materiałem siewnym - ogółem 

18. 

 
                                                  m2                          

w tym 

kondygnacji  

o wysokości: 

- od 1,40 m do 2,20 m (zaliczyć 50% powierzchni) 19. 

 

                                                  m2 

- powyżej 2,20 m 20. 

                                                  m2                                                     

4. Związane z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności 

leczniczej, zajęte przez podmioty udzielające tych świadczeń - ogółem 

21. 

 

                                                  m2         

w tym 

kondygnacji  

o 

wysokości: 

- od 1,40 m do 2,20 m (zaliczyć 50% powierzchni) 22. 

                                                  m2       

- powyżej 2,20 m 23. 

                                                  m2         

5. Pozostałe, w tym zajęte na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku 

publicznego przez organizacje pożytku publicznego     - ogółem 

24. 

 

                                                  m2      

w tym 

kondygnacji  

o 

wysokości: 

- od 1,40 m do 2,20 m (zaliczyć 50% powierzchni) 25. 

                                                  m2      

- powyżej 2,20 m 26. 

                                                  m2   
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E.3 WARTOŚĆ BUDOWLI LUB ICH CZĘŚCI ZWIĄZANYCH Z PROWADZENIEM DZIAŁALNOŚCI 

GOSPODARCZEJ 

  

              Budowle 

Podstawa opodatkowania w zł, z dokładnością do 1 zł 

27. 

F. INFORMACJA O NIERUCHOMOŚCIACH ZWOLNIONYCH 

 

Tytuł prawny zwolnienia 
Powierzchnia zwolnienia 

w m2 

  Art. 7 ust. 1 pkt. 4 - budynki gospodarcze lub ich części: 

a) służące działalności leśnej lub rybackiej 

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

           c)     zajęte na prowadzenie działów specjalnych produkcji rolnej 

28. 

           
    ………………… .……m2 

Art. 7 ust.1 pkt 10-grunty stanowiące nieużytki, użytki ekologiczne, grunty zadrzewione i 

zakrzewione, z wyjątkiem zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej  

 

29. 

 

 

 

………………………………….m2 

2. inne ( podać rodzaj, powierzchnię gruntów, budynków, wartość budowli zwolnionych oraz przepis 

prawa z którego wynika zwolnienie) 
 

……………………………………………………………………………………………………. 

 
……………………………………………………………………………………………………. 

 

……………………………………………………………………………………………………. 

30.                                                

 

 

……………………...…...m2 

                                                                

…………………………..m2 

 

…………………………..m2 

II. PODATEK ROLNY 

G. DANE  DOTYCZĄCE  UŻYTKÓW  ROLNYCH  STANOWIĄCYCH  GOSPODARSTWO ROLNE –

NIEPODLEGAJACYH  ZWOLNIENIU (Należy podać powierzchnię w ha fizycznych z dokładnością do czterech  miejsc po przecinku) 

                Grunty orne 

Klasa użytków  

rolny 
         I II IIIa IIIb IVa IVb 

Powierzchnia w 

ha 

31. 32. 33. 34. 35. 36. 

                 Łąki i pastwiska 

Klasa użytków  
rolny 

I II III IV 

Powierzchnia w 

ha 

37. 38. 39. 40. 

                     Sady 

Klasa użytków  
rolny 

I II III, IIIa IIIb IV, IVa IVb 

Powierzchnia w 

ha 

41. 42. 43. 44. 

 

45. 46. 

Grunty pod stawami zarybione łososiem, trocią, głowacicą, palią i pstrągiem 

 
 

47. 

Grunty pod stawami zarybione innymi gatunkami ryb  48. 

Grunty pod stawami niezarybionymi 49. 

Rowy 50. 

Grunty rolne zabudowane 51. 

Użytki rolne dla których nie można ustalić przelicznika  52. 
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G. DANE  DOTYCZĄCE  UŻYTKÓW  ROLNYCH  NIESTANOWIĄCYCH  GOSPODARSTWA  

ROLNEGO - NIEPODLEGAJĄCYH  ZWOLNIENIU 

Powierzchnia w ha fizycznych z dokładnością  
do czterech miejsc po przecinku) 

 

53. 

H. INFORMACJA O ZWOLNIENIACH W PODATKU ROLNYM 

 Tytuł prawny zwolnienia Powierzchnia zwolnienia w ha 

( z dokładnością do czterech miejsc po przecinku) 

 Art. 12 ust.1.pkt.1 użytki rolne klasy V, VI, VIz 54. 

ha 

Art.12 ust 1 pkt 1 grunty zadrzewione i zakrzewione ustanowione na użytkach rolnych  55. 

ha 

Inne zwolnienia ( wpisać zwolnienie i podstawę prawną) 

…………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

56. 

…………………………….ha 

…………………………….ha 

…………………………….ha 

I. ULGI W PODATKU ROLNYM  
 Wpisać rodzaj ulgi, podstawę prawną oraz wysokość ulgi 

…………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………

….. 

. 

 

 

 

57. 

 

……………………………... 

……………………………… 

……………………………… 

III. PODATEK LEŚNY 

J. POWIERZCHNIA  LASU NIEPODLEGAJĄCA  ZWOLNIENIU POWIERZCHNIA W HA                       
(z dokładnością do czterech miejsc po przecinku) 

Lasy wchodzące w skład rezerwatów przyrody i parków narodowych 

 

58. 

                 

                                              ha 
                               Lasy  

 

 

 

59. 

ha 

\  

 

K. POWIERZCHNIA LASU PODLEGAJĄCA ZWOLNIENIU 

Art.7 ust 1 pkt.1  Lasy z drzewostanem w wieku do 40 lat  

60.              

                                               ha                                       

inne zwolnienia ( podać rodzaj , powierzchnię gruntów zwolnionych oraz 

przepis prawa – z jakiego tytułu występuje zwolnienie ) 

……………………………………………………………………………………

…….………………………………….....................................................................

..................................................................................................................................

........................... 

 

……………………………………………………………………………………

……………………………………….. 

61. 

 

 

…………………….ha 

…………………….ha

……………………......ha        

                     

 
                                     

L.  PODPIS SKŁADAJĄCEGO / OSOBY REPREZENTUJACEJ SKŁADAJĄCEGO *1 

 62. Podpis (pieczęć) składającego 

63. Numer telefonu / e-mail  ( wypełnienie pola nie jest obowiązkowe) 

64. Podpis osoby reprezentującej składającego  

Ł. ADNOTACJE ORGANU PODATKOWEGO 

 65. Uwagi organu podatkowego 

66. Data i podpis przyjmującego formularz 

  

 


