
INFORMACJA
o nieruchomościach i obiektach budowlanych

Data złożenia informacji (dzień - miesiąc - rok)............................

Podstawa prawna:         Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych ( Dz.U. z 2002 r. Nr 9, 
                                          poz.84 ze .zm.), zwana dalej ustawą.
Składający:                     Formularz przeznaczony dla podatników podatku od nieruchomości będących osobami  
                                         fizycznymi, z wyjątkiem osób, o których mowa w art. 6 ust. 11 ustawy.
Termin składania:          14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie albo wygaśnięcie       
                                         obowiązku podatkowego lub zaistnienia zmian, o których mowa w art. 6 ust. 3 ustawy.

Miejsce składania informacji:
Urząd Gminy Jaktorów

ul. Warszawska 33
                                                                     96-313 Jaktorów
                                                 (Referat podatków i opłat – pokój nr 5)
OKOLICZNOŚCI POWODUJĄCE KONIECZNOŚĆ ZŁOŻENIA INFORMACJI
Okoliczności (zaznaczyć właściwy kwadrat)

[ ] 1. Złożenie deklaracji                                                            [ ] 2. Korekta deklaracji
[ ] 3. Rozpoczęcie lub zaprzestanie prowadzenia działalności gospodarczej albo zmiany sposobu wykorzystania 
nieruchomości lub obiektu budowlanego

Numer identyfikacji  podatkowej 
NIP

                                                  PESEL

Ares położenia nieruchomości:

Nazwisko Imię Data urodzenia:

Imiona rodziców:
Miejsce zamieszkania Województwo Powiat

Ulica i  nr domu Kod pocztowy Poczta

DANE DOTYCZĄCE NIERUCHOMOŚCI I OBIEKTÓW BUDOWLANYCH

Tytuł prawny powierzchnia 
gruntów  (m2) 

budynki albo 
lokale  (m2) 

Budowle 
wartość  (zł)

własność*/współwłasność 1.

samoistne posiadanie 2.

użytkowanie wieczyste*/współużytkowanie wieczyste 3.

posiadanie nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa 
lub jednostki samorządu terytorialnego współposiadanie* 

4.

Ogółem (suma poz. 1-2-3-4) 5.

* niepotrzebne skreślić
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DANE O GRUNTACH TABELA  NG-A

1 Rodzaj gruntu według 
ewidencji gruntów oznaczone 
symbolami

w tym:
Grunty związane 
z prowadzeniem 
działalności 
gospodarczej

Grunty pod 
jeziorami i 
zbiornikami 
retencyjnymi lub 
elektrowni

Pozostałe grunty
Razem (suma 
wiersza)

                1 2 3 4 5
2 Grunty zabudowane i 

zurbanizowane Bi, Ba,.Bz, BP, 
Bz, K, Tr

3 Grunty pod wodami Wp, Ws

4 Tereny komunikacyjne z tego:

5 drogi - dr

6 tereny kolejowe Tk

7 Inne tereny komunikacyjne -Ti

8 Użytki ekologiczne E-Lz. E-N, 
E-Ws, E-Wp

9 Nieużytki N

10 Grunty zadrzewione i 
zakrzewione Lz

11 SUMA - ko lum ny

Objaśnienie: w rubrykach tabeli NG-A: (8,4), (9,4) i (10,4) wykazać rodzaje poszczególnych gruntów nie zajętych 
na działalność gospodarczą.

P O U C Z E N I E

Za powierzchnię użytkową budynku, w rozumieniu ustawy, uważa się 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 kondygnacji o wysokości w świetle od 1,40 do 2,20 m zalicza się 
do powierzchni użytkowej budynku w 50 %, a jeżeli wysokość jest mniejsza niż 1,40m powierzchnię tę 
pomija się.
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DANE O BUDYNKACH I LOKALACH TABELA  NB-B

1 Budynki 
mieszkalne

Budynki* inne 
niż mieszkalne 
(pozostałe)

Lokale 
mieszkalne 
stanowiące 
odrębną 
własność

Lokale* 
użytkowe

                1 2 3 4 5
2 Liczba budynków albo lokali szt.

3 Powierzchnia użytkowa 
budynków (lokali) m2

4 Powierzchnia użytkowa 
budynków, lokali, związanych z 
prowadzeniem działalności 
gospodarczej   m2

5

6

w tym: zajęta na świadczenie 
usług zdrowotnych m2

zajęta na działalność w 
zakresie obrotu ma
teriałem siewnym m2

* lokale użytkowe - wykazać lokale stanowiące odrębną własność i lokale użytkowe najmowane  lub 
dzierżawione od Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego,

* 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.

 

Liczba budowli* (szt.) Wartość początkowa budowli na dzień 1 stycznia roku 
podatkowego (zł.)

1 2

* budowla – obiekt budowlany w rozumieniu przepisów prawa budowlanego niebędący budynkiem lub budynkiem 
małej architektury, a także urządzenie budowlane, które zapewnia możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego 
przeznaczeniem

........................................................ ........................................................ ........................................................ 
miejscowość  data podpis podatnika

TABELA NB-C
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INFORMACJA O WSPÓŁWŁAŚCICIELACH 

Numer identyfikacji  podatkowej 
NIP

                                                  PESEL

Nazwisko Imię Data urodzenia:

Imiona rodziców:
Miejsce zamieszkania Województwo Powiat

Ulica i  nr domu Kod pocztowy Poczta

Numer identyfikacji  podatkowej 
NIP

                                                  PESEL

Nazwisko Imię Data urodzenia:

Imiona rodziców:
Miejsce zamieszkania Województwo Powiat

Ulica i  nr domu Kod pocztowy Poczta

Numer identyfikacji  podatkowej 
NIP

                                                  PESEL

Nazwisko Imię Data urodzenia:

Imiona rodziców:
Miejsce zamieszkania Województwo Powiat

Ulica i  nr domu Kod pocztowy Poczta

Numer identyfikacji  podatkowej 
NIP

                                                  PESEL

Nazwisko Imię Data urodzenia:

Imiona rodziców:
Miejsce zamieszkania Województwo Powiat

Ulica i  nr domu Kod pocztowy Poczta

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

                                                                                                                                       (data i podpis podatnika)
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