składającego informację

IN-

Załącznik Nr l
do uchwały Nr Xxlyl104l2ol1
Rady Cminy w Birczy z dnia2l grudnia 20l l

r.

INFORMACJA W SPRAWIE PoDATKU oD NIERUCHoMoŚCI

1

2.

na
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 12 sĘcmia 1991 r. o

u@

opłatach lokalnych (tekst jedn.: o"'
ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących óyrektyw
wspótnoi Europejskich: ll ovre1.1,Ń^9i

r.

/1óei;wć';e;i;;";";;:|;?ó

w sprawie ustanowienia wspólnych.zasad_ dla_niektórych typów transportu kombinowanego
towarów między panstwami członkowskim i (Dz' IJn. WE L
368 zl7'l2'l992)' 2) dyrekĘwy l999/62/wE Parlamenhr'Europejskiego i Rady zdnia^l7
czer*ca 199'9 w spiawie pobieraniaopłatzauĄ/tkowanie
niektórych typów infrastruktury przezpojazdy ciężuowe (Dz. tjrz' we
z2o07.1gg9, s. 42). Dane d'ot.rą." ogłoszenia aktów prawa Unii
Europejskiej, zamieszczone w niniejszej ustawie z dniem uzyskania przezRzeczpospolitą
Pols[ą człońkostwa w tinii Europejskiej
- dotyczą ogłoszenia
tycłr aktów w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej
- wydanie
Skladający: Formuluz przeznaczony dla osób ftzycziych będącycń'p..jdn".
właścicielaminieruchomości lub obiektów budowlanych, posiadaczami samoistnymi
nieruchomości lub obiektów budowlanych, uż1tkownikami wiecźystymi guntów, posiadaczami
nieruchomości lub ich części albo obiektów budowlanych
lub ich części,stanowiących własnośćSkarbu Panstwa lub jednosiki samó'"ąau tó.yto'_ń.go'
Termin składania: W terminie 14 dni od zaistnienia okoliózności mającycn wpły* na powstanie
bądźwygaśnięcie obowią2ku podatkowego
zaistnienia zdarzenia mającego wpływ na wysokość podatku'
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A. MIEJSCE SKŁADANIA INFORMACJI
B.

DANE SKŁADAJĄCEGO INFORMACJĘ

B. I

DANE IDENTYFIKACYJNE
U
E

własności,posiadania (zaznaczyÓ właściwąkratĘ)

1'

właścicielE

2.

ó' wspÓłuzytkownik

wspołwłaścicielQ
wieczysty

o

3. posiadacz samoistny

7. posiadaczzaleŻny

5' Miejsce/a (adres/y) położenia przedmiotów opoaattŃanE
kazdej nieruchomości)

B

załącznik Nr

E

4' wspołposiadacz samoistny

(np' dzierzawca,najemca)

o

E

5. uzytkownik wieczysty

8. wspołposi adaczzależny

oraz ioenty

ów, lokali (Uwaga! Wykazuje się odrębnie dla

1

księgi wieczystej lub zbioru/ów dókurnentow oraz nazwa
(Uwaga! Wykazuje się odrębnie dla kazdej nieruchomości)
6. Numer/y

w którym prowadzona jest księga

wieczysia bżbióidóEnentÓw

Nazwisko, pierwsze imię, drugie imię

7.

8. Imię

B.2 ADRES

ojcą imię matki, data urodzenia (Uwaeai w

ZAMIESZKANIA
15. Numer domu /
I

C. OKOLICZN
19.

.
.

7.

o

POWODUJ CE KONIECZN

A INF'ORMACJI

l. informacia składana po raz

CZĄqĘlvEDMIoTow oP

PoWIERZCHNI@kazujemy
I

. zw iązarry ch

Numer

Kod pocztowy

okolicmości (zaznaczyć właściwąkatkę)

DANE DoTY
1

(np. dzierŻawcąnajemca)

z pr ow adzeni em działalno śc i go sp o darc zej'
b ez w zględu na sposób zakwalifi kowan ia w ewidencj i

z dŃładnościądo

l mkw.

. pod jezioraml, zajętych na zbiomiki wodne retencyjne lub

elektrowni wodnych

}. pozostałe grunty, w tym zajęte na prowadzenie odpłatne- 22.
statutowej działalnościpożytku publicznego przez
organizacj e pożytku publicmego

).2 PoWIERZCI{NIA UZYTKoWA BUDYNKoW LUB ICH CZĘŚCI (*i
1' mieszkalnych - ogółem
23.

ń2

ń2

24.
v tym:

kondygnacji o wysokości od 1,40 do 2,20 m (zaliczyÓ 50% powierzchni)
kondygnacji o wysokości powżęj 2,Ż0 m

frz

,DopowierzchniuĄ'tkowejbudynkulubjegoczęścinależyzaliczyÓpowierzchnięmierzonąpowewnętrznejdłu
vyjątkiem powierzchni klatek schodowych oraz szybów dźwigowych. Za kondygnację uważa się również gaiaze podziemne, piwnióe, sutereny
lb/tkowe.

prowadzeniem działalnościgospodarczej
oraz od częścibudynków mieszkalnych zajęĘch na

Ż. związanych z

m2

i;;ddasza

25

prowadzenie działalnościgospodarczej ogółem

n2

v tym:

kondygnacji o wysokości od 1,40 do 2,20 m (zaliczyó 50% powierzchni)
kondygnacji o wysokości povłyzej 2,20 m

m2

m2

. zajęte na prowadzenie działalnościgospodarczej w

26.

zakresie obrotu kwalifi kowanym materiałem siewnym
ogółem

n2

'tym:

kondygnacji o wysokości od 1,40 do 2'Ż0 m (zaliczyÓ 50% powierzchni)
kondygnacji o wysokości powyżej 2,20 m

l. zwięanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w

rozumieniu przepisów o działalnościleczniczej, zajęĘ ch
przez podmioty udzielające tych świadczeń

27

m2

n2

lgółem:
v tym:

kondygnacji o wysokości od l,40 do 2'20 m (zaliczyć,50% powierzchni)

ń2

kondygnacji o wysokości powyŻej 2,Ż0 m

pozostałych ogółem, w tym zajęte na prowadzenie
odpłatnej statutowej działa|ności pożytku publicznegc 28,

przez or ganizacj e pożytku pub li czne go

m2

mz

tym:

:ondvsnacii o wvsokości od l 40 do 2 Żo m (r.alicz.vć 50ol" nowierchni)
kondygnacji o wysokości powyże1 Ż,20 m

ń2
m2

D.3

B IDOWLE
(wańośó' o którei mowa w przepisach o oodatkach

E.

dochodowvch)

l ....'............''

INFORMACJA O PRZEDMIOTACH ZWOLNIONYCH

(podaĆ powierzchnię bądŹ wartośó budowli przedmiotów zwolnionych orazprzepis prawa _ z jakiego tytułu występuje zwolnienie)

WIADCZENIE I PoDPIs SKŁADAJĄCEGO

/

( )SoBY REPREZENTUJĄCEJ

Oświłdczem, że podane przeze mnie dane
Dala wypełnienia (dzień _ miesiąc

.

- rŃ)

Podp is (pieczęć ) sklada.| ącego /

ADĄoTACJE ORGANU PoDATKowE'Go
i podpis przyjmującego

\-

osoĘEprĘiliĘĘiĘ

