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Załącznik Nr 1 
do Uchwały Rady Gminy Osiek Nr XVI/93/2012 

z dnia 30.10.2012 
 

INRL – 1 INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU ROLNEGO, LEŚNEGO I OD NIERUCHOMOŚCI 
 
na     …………………….  rok. 

Podstawa prawna:  
 
 
Składający:             
 
 
 
Termin składania:   
 
Miejsce składania 

Ustawa z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 ze zm.),  
Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969, z późn. zm.), Ustawa z dnia 30 
października 2002 r. o podatku leśnym (Dz. U. z 2002, Nr 200, poz. 1682) 
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 
W terminie 14 dni od zaistnienia okoliczności  mających wpływ na powstanie, bądź wygaśnięcie obowiązku 
podatkowego. 
Wójt Gminy właściwy ze względu na miejsce położenia przedmiotu opodatkowania  

A. MIEJSCE SKŁADANIA INFORMACJI  
 Nazwa i adres siedziby organu podatkowego 

Wójt Gminy Osiek  ul. Kwiatowa 30, 83-221 Osiek 
tel. 582 12 82, 582 12 81 

B. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA INFORMACJI  
  Okoliczności powodujące obowiązek złożenia informacji: 

       � 1. informacja składana po raz pierwszy                            � 2. korekta informacji  
Przyczyna:  
 
……………………………………………………………….………………….…………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
 

C. PODMIOT ZOBOWIĄZANY DO ZŁOŻENIA INFORMACJI 
 C.1. TYTUŁ PRAWNY 

� Właściciel  
� Współwłaściciel 

� Posiadacz zależny      
� Posiadacz samoistny    

� Użytkownik wieczysty 
�  Inny ……………………………….  

C.2. DANE IDENTYFIKACYJNE PODATNIKA C.3. DANE IDENTYFIKACYJNE WSPÓŁWŁAŚCICIELA 
 

Nazwisko, pierwsze imię, drugie imię 

 

Nazwisko, pierwsze imię, drugie imię 

 
Imię ojca, matki Imię ojca, matki 

NIP NIP 

PESEL 

 

PESEL 

 Data urodzenia Data urodzenia 

REGON REGON 

Telefon kontaktowy Telefon kontaktowy 

C.4. DANE ADRESOWE PODATNIKA C.5. DANE ADRESOWE WSPÓLWŁAŚCICIELA 
 Adres zamieszkania  Adres zamieszkania 

  

 Adres do korespondencji  
(należy wypełnić, gdy adres inny niż zamieszkania) 
 

 

 

Adres do korespondencji  
(należy wypełnić, gdy adres inny niż zamieszkania) 
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D. DANE O NIERUCHOMOŚCI 
  Miejsce położenia nieruchomości, identyfikator działki, budynku, lokalu (numer ewidencyjny) 

 

E. DANE DOTYCZĄCE PRZEDMIOTÓW OPODATKOWANIA PODATKIEM OD NIERUCHOMOŚCI 
 E.1. POWIERZCHNIA GRUNTÓW 

1. Grunty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na 
sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków 

 
m2 

 2. Jeziora, zbiorniki wodne retencyjne lub elektrownie wodne  
ha 

3 Drogi   
m2 

4. Pozostałe grunty   
m2 

E.2. POWIERZCHNIA UŻYTKOWA BUDYNKÓW LUB ICH CZĘŚCI (*) 

1. Budynki mieszkalne  
m2

2. Budynki letniskowe   
m2

3. Budynki związane z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz część budynków 
mieszkalnych zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej m2

4. Budynki zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu 
kwalifikowanym materiałem siewnym m2

5. Budynki związane z prowadzeniem działalności gospodarczej w zakresie udzielania 
świadczeń zdrowotnych, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń m2

6. Budynki pozostałe 
 

 

□ garaż 

□ budynek gospodarczy 

□ inne ……………………… 

□  

..…………………….. m2

……………………… m2

 ………………………..m2 

………………………..m2

E.3. BUDOWLE ZWIĄZANE Z PROWADZENIEM DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ 

1. budowle (wartość, o której mowa w przepisach o podatkach dochodowych )  
zł 

F. DANE DOTYCZĄCE ZWOLNIEŃ PODATKOWYCH  
 1.  Budynki gospodarcze lub ich części położone na gruntach gospodarstw rolnych, 

służące wyłącznie działalności rolniczej 
 

m2 

 
2 .Nieużytki 

 
m2 

 
3. Grunty zajęte pod drogi, wchodzące w skład gospodarstw rolnych 

 
m2 

 
4. Inne (podać rodzaj, powierzchnię oraz przepis prawa) 

 
 
 

 
 

 
Do powierzchni użytkowej budynku lub jego 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 o wysokości w świetle od 1,40m do 2,20 m zalicza się do powierzchni użytkowej w 50%, a jeżeli 
wysokość jest mniejsza niż 1,40 m, 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 
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G. DANE DOTYCZĄCE PRZEDMIOTÓW OPODATKOWANIA PODATKIEM ROLNYM 
(Grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne lub jako grunty zadrzewione i 
zakrzewione na użytkach rolnych, z wyjątkiem zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż 
działalność rolnicza) 

KLASY 
UŻYTKÓW 

POWIERZCHNIA GRUNTÓW W HEKTARACH FIZYCZNYCH 

GRUNTY ORNE SADY ŁĄKI i PASTWISKA GRUNTY ROLNE 
ZABUDOWANE 

GRUNTY ZADRZEWIONE 
I ZAKRZEWIONE RAZEM 

I     ha 

II      ha 

IIIa      ha 
III      ha 
IIIb      ha 
IVa      ha 
IV      ha 
IVb      ha 
V      ha 
VI      ha 

Rowy ha 

Grunty pod stawami zarybionymi ha 

Grunty pod stawami niezarybionymi ha 

 RAZEM POWIERZCHNIA UŻYTKÓW ROLNYCH ha 
 G.I.  INNE ZWOLNIENIA I ULGI PODATKOWE (wymienić jakie oraz wskazać przepis prawa) 
  
  
  
 

H. DANE DOTYCZĄCE PRZEDMIOTÓW OPODATKOWANIA PODATKIEM LEŚNYM 
(Powierzchnia lasu, wynikająca z ewidencji gruntów i budynków, z wyjątkiem lasów zajętych na wykonywanie innej 
działalności gospodarczej niż działalność leśna) 
 1. Lasy z drzewostanem w wieku do 40 lat ha 

 2. Lasy wpisane indywidualnie do rejestru zabytków ha 
 
 

3. Użytki ekologiczne ha 

 4. Lasy ochronne oraz lasy wchodzące w skład rezerwatów przyrody i parków narodowych ha 

 5. Pozostałe ha 

 RAZEM POWIERZCHNIA LASÓW ha 

 H.I.  INNE ZWOLNIENIA I ULGI PODATKOWE (wymienić jakie oraz wskazać przepis prawa) 
  

  
 

I. OŚWIADCZENIE I PODPIS PODATNIKA / OSOBY REPREZENTUJĄCEJ PODATNIKA 
  Oświadczam, że są mi znane przepisy Kodeksu karnego skarbowego o odpowiedzialności za podanie danych 
niezgodnych z rzeczywistością. Oświadczam, że dane podane w niniejszej informacji są zgodne z rzeczywistością. 
  Nazwisko i imię podatnika 

 

Nazwisko i imię współwłaściciela 

 Data wypełnienia (dzień – miesiąc – rok) Data wypełnienia (dzień – miesiąc – rok) 

 Podpis składającego / osoby reprezentującej  
 

Podpis składającego / osoby reprezentującej  
 

 


