
 IN
Nr NIP (dla przedsiębiorców)

______ - ______ - _____ - _____
Nr dok. Załącznik Nr 4 do uchwały Rady Miasta w Nowej Rudzie

Nr 124/XIII/15  z dnia 25 listopada 2015r.

INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych 

Składający: 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.

Termin składania: W terminie 14 dni od zaistnienia okoliczności mających wpływ na powstanie bądź  wygaśnięcie obowiązku podatkowego.
Miejsce składania Siedziba organu podatkowego – Urząd Miejski w Nowej Rudzie, Rynek 1, 57-400 Nowa Ruda

A. MIEJSCE SKŁADANIA INFORMACJI
BURMISTRZ MIASTA NOWA RUDA RYNEK 1, 57-400 NOWA RUDA

B. OKOLICZNOŚCI POWODUJĄCE KONIECZNOŚĆ ZŁOŻENIA INFORMACJI
 1.Data nabycia:   ____ - ____ - ________    Akt notarialny Rep. A nr  _______________________

2.Data zbycia:      ____ - ____ - ________    Akt notarialny Rep. A nr  _______________________

 3. Korekta, data zmiany ( np. przedmiotu opodatkowania, adresu zamieszkania):   ____ - ____ - ________

 4. Data zakończenia budowy / rozpoczęcia użytkowania    ____ - ____ - ________

  C. PODMIOT ZOBOWIĄZANY DO ZŁOŻENIA INFORMACJI
   Rodzaj podmiotu (zaznaczyć właściwy kwadrat):

   1. Właściciel, użytkownik wieczysty, posiadacz samoistny, posiadacz zależny

  2. Współwłaściciel, współużytkownik wieczysty, współposiadacz samoistny, współposiadacz zależny 

D. DANE SKŁADAJĄCEGO INFORMACJĘ
D.1 DANE IDENTYFIKACYJNE
Nazwisko Imię pierwsze Imię drugie

Numer PESEL Data urodzenia Imię  matki Imię ojca

D. 2 ADRES ZAMIESZKANIA 
Kraj Województwo Powiat Gmina

Kod pocztowy Miejscowość Ulica Nr domu Nr lokalu

D.3 DANE IDENTYFIKACYJNE WSPÓŁMAŁŻONKA 
(należy wypełnić, gdy małżonek jest współwłaścicielem nieruchomości stanowiącej małżeńską wspólność ustawową)
Nazwisko Imię pierwsze Imię drugie

Numer PESEL Data urodzenia Imię matki Imię ojca

Kraj Województwo Powiat Gmina

Kod pocztowy Miejscowość Ulica Nr domu Nr lokalu

E. DANE DOTYCZĄCE PRZEDMIOTU OPODATKOWANIA 
( w przypadku posiadania więcej niż jednej nieruchomości wypełnić załącznik Z)

Adres nieruchomości (ulica) Numer domu Numer lokalu Udział w nieruchomości wspólnej Funkcja budynku

Powierzchnia działki Numer działki Obręb Arkusz mapy Identyfikator geodezyjny

0208041_000___ _ _______

Rodzaj gruntu - symbol 

użytku

Numer księgi wieczystej 

(działka)                   - ...........................................................................

(budynek / lokal)      -............................................................................

Nazwa sądu

SĄD REJONOWY W KŁODZKU



E.1 POWIERZCHNIA GRUNTÓW

G1
Związanych  z  prowadzeniem  działalności  gospodarczej,  bez  względu  na  sposób  zakwalifikowania

w ewidencji gruntów i budynków (wyrażona w m2)

G2
Pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników

sztucznych (wyrażona w ha)

G3
Pozostałe grunty,  w tym zajęte na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku  publicznego

przez organizacje pożytku publicznego ( B, Ba, Bi, Bp,Bz,Tr,Tk, Ti, K, dr) (wyrażona w m2) 

G4
Grunty zakrzewione i zadrzewione (Lz) - z wyjątkiem zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej

(wyrażona w m2)

G5 Nieużytki (N) – z wyjątkiem zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej (wyrażona w m2)

G6

Grunty niezabudowane objęte obszarem rewitalizacji, o którym mowa w ustawie z dnia 23 lipca 2015r.

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 (od m2)

E.2 POWIERZCHNIA UŻYTKOWA BUDYNKÓW LUB ICH CZĘŚCI (wyrażona w m2)
POWIERZCHNIA UŻYTKOWA - Do powierzchni użytkowej budynków lub ich 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 lub ich części oraz część kondygnacji o wysokości w świetle od 1,40 m do 2,20 m zalicza się
do powierzchni użytkowej budynku w 50%, a jeżeli wysokość jest mniejsza niż 1,40 powierzchnię tę pomija się.

BUDYNEK -  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.

B1 Mieszkalnych w tym: (kategoria ta obejmuje również garaże w bryle budynku) - ogółem

Wysokość od 1,40 m do 2,20 m .................... x 50%

Wysokość ponad 2,20 m

B2
Związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części 

zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej - ogółem

Wysokość od 1,40 m do 2,20 m .................... x 50%

Wysokość ponad 2,20 m

B3
Zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym

- ogółem

Wysokość od 1,40 m do 2,20 m .................... x 50%

Wysokość ponad 2,20 m

B4
Związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, 

zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń - ogółem

Wysokość od 1,40 m do 2,20 m .................... x 50%

Wysokość ponad 2,20 m

B5

Pozostałych, w tym: zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez

organizacje pożytku publicznego, kategoria ta obejmuje również wolnostojące garaże, garaże 
w budynku mieszkalnym stanowiące odrębną własność, komórki, budynki gospodarcze- ogółem

Wysokość od 1,40 m do 2,20 m .................... x 50%

Wysokość ponad 2,20 m

E.5 BUDOWLE (wartość określona przepisami ust. o podatku od nieruchomości)

F. INFORMACJA O ZWOLNIENIACH WYNIKAJĄCYCH Z USTAWY
Tytuł prawny

zwolnienia 

Grunty 

powierzchnia w m2

Budynki lub ich części

powierzchnia użytkowa w m2

Budowle

wartość w zł
Numer działki Numer KW

Art. __ ust. __ pkt __

Art. __ ust. __ pkt __

Art. __ ust. __ pkt __

Art. __ ust. __ pkt __



G. UZASADNIENIE KOREKTY 
(wskazać okoliczności mające wpływ na zmianę podstawy opodatkowania)

H. UWAGI 

I. ADRES DO KORESPONDENCJI WYKAZUJE SIĘ, JEŻELI JEST INNY NIŻ ADRES ZAMIESZKANIA
Kraj Województwo Powiat Gmina

Kod pocztowy Miejscowość Ulica Nr domu Nr lokalu

J. INFORMACJA O POZOSTAŁYCH WSPÓŁWŁAŚCICIELACH
Nazwisko, imię Adres PESEL

K. ADRES URZĘDU SKARBOWEGO WŁAŚCIWEGO DLA PODATNIKA
Kod pocztowy Miejscowość Ulica Nr domu Nr lokalu

L. INFORMACJA O ZAŁĄCZNIKACH

Liczba załączników

Ł. OŚWIADCZENIE I PODPIS SKŁADAJĄCEGO INFORMACJĘ
Oświadczam,  że informacja jest  zgodna z  moją  wiedzą.  Odpowiedzialność  karno-skarbowa za zatajenie danych mających wpływ na ustalenie

zobowiązania podatkowego lub jego wysokości oraz za podanie danych niezgodnych z prawdą – jest mi znana.

Telefon kontaktowy e-mail Numer PKD

Data wypełnienia Czytelny podpis Podatnika / Podatników



M. ADNOTACJE ORGANU PODATKOWEGO
Uwagi organu podatkowego

Podpis sprawdzającego Data 


