
Załącznik Nr 1 do Uchwały

Nr XXI/145/2004 Rady Gminy Pleśna 

INFORMACJA z dnia 25 listopada 2004 r.

O NIERUCHOMOŚCIACH I OBIEKTACH BUDOWLANYCH

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 lub zaistnienia zdarzenia mającego wpływ na wysokość podatku.

Miejsce składania: Wójt Gminy Pleśna właściwy ze względu na miejsce położenia przedmiotów opodatkowania.

IMIĘ  I  NAZWISKO  .......................................................................

ADRES  ZAMIESZKANIA  ............................................................

NIP   .................................................................................................

REGON   .........................................................................................

MIEJSCE POŁOŻENIA  ................................................................

Lp. Wyszczególnienie Powierzchnia lub wartość

1. Grunty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez Powierzchnia gruntów

względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i

budynków ........................................m
2

2. Grunty pod jeziorami, zajęte na zbiorniki wodne retencyjne lub Powierzchnia gruntów

elektrowni wodnych. .......................................ha

3. Grunty pozostałe w tym zajęte na prowadzenie odpłatnej statutowej  Powierzchnia gruntów

działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego ........................................m
2

4. Budynki mieszkalne lub ich części kondygnacjio wysokości: Powierzchnia użytkowa

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

 - od 1,40 do 2,20m (zaliczyć 50% powierzchni) użytkowane w sposób inny niż 

mieszkaniowy ........................................m
2

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

 - powyżej 2,20m ........................................m
2

5. Budynki lub ich części związane z prowadzeniem działalności Powierzchnia użytkowa

gospodarczej oraz budynki mieszkalne lub ich części zajęte ........................................m
2

na prowadzenie działalności gospodarczej.

6. Budynki lub ich części związane z prowadzeniem działalności Powierzchnia użytkowa

gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem ........................................m
2

siewnym.

7. Budynki lub ich części związane z prowadzeniem działalności Powierzchnia użytkowa

gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych. ........................................m
2

8. Pozostałe budynki lub ich części w tym zajęte na prowadzenie odpłatnej Powierzchnia użytkowa

statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje ........................................m
2

pożytku publicznego, w tym:

 - budynki gospodarcze (w tym: obory, stodoły, szopy) ........................................m
2

 - garaże wolnostojące ........................................m
2

9. Budowle lub ich części związane z prowadzeniem działalności Wartość określona na podstawie

gospodarczej. art..4 ust.1 pkt3 i ust.3-7 o podatkach

i opłatach lokalnych.

............................zł

INFORMACJA O PRZEDMIOTACH ZWOLNIONYCH

Podać powierzchnię,bądż wartość budowli przedmiotów zwolnionych oraz przepis prawa- z jakiego tytułu

występuje zwolnienie.

OŚWIADCZENIE I PODPIS SKŁADAJĄCEGO

Oświadczam, że podane przeze mnie dane są zgodne z prawdą

Imię                                                                          Nazwisko 

Data wypełnienia (dzień-miesiąc-rok)                    Podpis (pieczęć) składającego

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia 

następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich: 1) dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992 r. w sprawie ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych 

typów transportu kombinowanego towarów między państwami członkowskimi (Dz. Urz. WE L 368 z 17.12.1992), 2) dyrektywy 1999/62/WE z dnia 17 czerwca 

1999 r. w sprawie pobierania opłat za użytkowanie niektórych typów infrastruktury przez pojazdy ciężarowe (Dz. Urz. WE L 187 z 20.07.1999).Dane dotyczące 

ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej, zamieszczone w niniejszej ustawie – z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii 

Europejskiej – dotyczą ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej – wydanie specjalne; tekst jedn. Dz.U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84 ze 

zm.).




