
Załącznik nr 1 do uchwały nr 180/XXIX/2017 Rady Gminy Nowe Miasto z dnia 9 listopada 2017 r. 
w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych. 

POLA JASNE WYPEŁNIA PODATNIK NA MASZYNIE, KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE, DYŻYMI LITERAMI, CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM 

INFORMACJA O GRUNTACH, LASACH , NIERUCHOMOŚCIACH I OBIEKTACH 
BUDOWLANYCH    

(Dotyczy ustalenia bądź zmiany wysokości podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości)  

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1785 ze zm.). 
Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz.U. z 2017 r. poz. 1892). 
Ustawa z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz.U. z 2017 r. poz. 1821). 

Składający: Formularz przeznaczony jest dla osób fizycznych będących właścicielami gruntów, lasów, nieruchomości lub obiektów budowlanych, 
posiadaczami samoistnymi gruntów, lasów, nieruchomości lub obiektów budowlanych, użytkownikami wieczystymi gruntów, posiadaczami 
gruntów, lasów, 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 wysokość 
opodatkowania. 

A. MIEJSCE SKŁADANIA INFORMACJI 
1. Nazwa i adres organu podatkowego

WÓJT GMINY NOWE MIASTO 
UL. APTECZNA 8 

09-120 NOWE MIASTO 

B. OKOLICZNOŚCI POWODUJĄCE OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA INFORMACJI 
2. Okoliczności powodujące konieczność złożenia informacji (zaznaczyć właściwy kwadrat)

 Nabycie przedmiotu opodatkowania

 Zbycie przedmiotu opodatkowania

 Dzierżawa gruntów na zasadach przepisów o ubezpieczeniu rolników

 Wydzierżawienie gruntów na zasadach przepisów o ubezpieczeniu rolników

 Zakończenie budowy lub rozpoczęcie użytkowania budynku lub jego
części, zakończenie budowy budowli 

 Zmiana rodzaju użytków gruntowych

 Wykorzystywanie przedmiotów opodatkowania na cele
związane z działalnością gospodarczą 

 Zaprzestanie wykorzystywania przedmiotów
opodatkowania na cele związane z działalnością gospodarczą

 Korekta błędnie złożonej informacji

 Aktualizacja

 Inne (podać poniżej jakie) 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

C. DATY ZAISTNIENIA POWYŻSZYCH OKOLICZNOŚCI 
3. Data nabycia lub zbycia przedmiotów opodatkowania, data zakończenia budowy budynku lub budowli, data przystąpienia do użytkowania budynku, data zmiany

użytków w Ewidencji Gruntów i Budynków, data zmiany sposobu wykorzystywania przedmiotów opodatkowania i inne.

D. DANE IDENTYFIKACYJNE PODATNIKA 
4. Nazwisko 5. Pierwsze i drugie imię

6. Nazwisko rodowe 7. Imię ojca, imię matki

8. Data urodzenia 9. Numer REGON / PKD (podać gdy podatnik prowadzi działalność 
gospodarczą.) 

10. PESEL (dotyczy podatnika będącego osobą fizyczną nieprowadzącego działalności gospodarczej lub 
niebędącego zarejestrowanym podatnikiem od towarów i usług) 

11. NIP (dotyczy podatnika będącego osobą fizyczną prowadzącego działalność 
gospodarczą lub będącego zarejestrowanym podatnikiem od towarów i usług) 

E. ADRES DO KORESPONDENCJI PODATNIKA 
UWAGA! W przypadku zmiany adresu do korespondencji należy zawiadomić pisemnie tutejszy organ podatkowy.
12. Kraj 13. Województwo 14. Powiat

15. Gmina / dzielnica 16. Ulica 17. Nr domu 18. Nr lokalu

19. Miejscowość 20. Kod pocztowy 21. Poczta

INRL-1  1/4 

INRL-1 Pozycja w aktach 



F. DANE IDENTYFIKACYJNE MAŁŻONKA PODATNIKA BĘDĄCEGO WSPÓŁWŁAŚCICIELEM 
22. Nazwisko 
 
 

23. Pierwsze i drugie imię

24. Nazwisko rodowe 

 
 

25. Imię ojca, imię matki 

26. Data urodzenia 
 
 

27. Numer REGON / PKD (podać gdy podatnik prowadzi działalność gospodarczą.) 

28. PESEL (dotyczy podatnika będącego osobą fizyczną nieprowadzącego działalności 
gospodarczej lub niebędącego zarejestrowanym podatnikiem od towarów i usług) 
 
 

29. NIP (dotyczy podatnika będącego osobą fizyczną prowadzącego działalność gospodarczą 
lub będącego zarejestrowanym podatnikiem od towarów i usług) 

 

G. ADRES DO KORESPONDENCJI MAŁŻONKA PODATNIKA BĘDĄCEGO WSPÓŁWŁAŚCICIELEM 
Należy wypełnić tylko w przypadku, gdy adres jest inny od wykazanego w części E niniejszej informacji 
UWAGA! W przypadku zmiany adresu do korespondencji należy zawiadomić pisemnie tutejszy organ podatkowy. 
30. Kraj 

 
 
 

31. Województwo 32. Powiat 

33. Gmina / dzielnica 
 
 
 

34. Ulica 35. Nr domu 36. Nr lokalu 

37. Miejscowość 
 
 
 

38. Kod pocztowy 39. Poczta 

H. NIEOBOWIĄZKOWE DANE UMOŻLIWIAJĄCE KONTAKT Z PODATNIKIEM 
40. Numer telefonu 

 
 

41. Adres email 

I. TYTUŁ PRAWNY RODZAJ WŁADANIA 
42. Rodzaj własności, posiadania (zaznaczyć właściwy kwadrat) 

  Własność    Współwłasność    Współwłasność małżeńska    Posiadanie samoistne    Współposiadanie samoistne                        

  Użytkowanie wieczyste    Współużytkowanie wieczyste    Posiadanie zależne (dzierżawa)     Współposiadanie zależne                     
 

UDZIAŁ WE WŁASNOŚCI  _____/_____ 
 
J.  DANE IDENTYFIKACYJNE GRUNTÓW I OBIEKTÓW BUDOWLANYCH 
J.1 GRUNTY 
Lp. Położenie (miejscowość) Nr ewid. działek 

43.  
 
 

44.  45.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

J.2 OBIEKTY BUDOWLANE 

Lp. Położenie (adres) 
Nr ewid. 
działki 

Opis budynku, budowli (np. 
mieszkalny, gospodarczy, letniskowy) 

Powierzchnia 
użytkowa 
budynku 

Rok 
zakończenia 

budowy 
Wartość budowli 

46.  47.  48.  49.  50.  51.  52.  
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INRL-1  3/4 

K.  INFORMACJA NA TEMAT PODSTAWY OPODATKOWANIA DLA GRUNTÓW I LASÓW 

 PODSTAWA OPODATKOWANIA DLA: 
* Symbol użytku w Ewidencji Gruntów i Budynków 

POWIERZCHNIA 
(wyrażona w hektarach z dokładnością do jednego metra np. 
1m2꞊0,0001 ha) 

gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób 
zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków  

53.  

gruntów pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi 
płynącymi jezior i zbiorników sztucznych (Ws)* 

54.  

gruntów pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności 
pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego (B, Ba, Bi, Bp, Bz, K, dr)* 

55.  

gruntów niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o którym mowa w ustawie  
z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji, i położonych 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  

56.  

lasów z drzewostanem w wieku powyżej 40 lat (Ls)* 
57.  

lasów z drzewostanem w wieku do 40 lat (Ls)* 
UWAGA! Grunty zwolnione na podstawie art. 7 ust. 1 pkt. 1 ustawy o podatku leśnym 

58.  

gruntów pod stawami zarybionymi łososiem, trocią, głowacicą, palią i pstrągiem (Wsr)* 
59.  

gruntów pod stawami zarybionymi pozostałymi gatunkami ryb (Wsr)* 
60.  

gruntów pod stawami niezarybionymi (Wsr)* 
61.  

nieużytków (N)* 
UWAGA! Grunty zwolnione na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 10 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych 

62.  

gruntów zadrzewionych i zakrzewionych (Lz)* 
UWAGA! Grunty zwolnione na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 10 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych 

63.  

gruntów zadrzewionych i zakrzewionych na użytkach rolnych (Lzr, Lz -R, Lz-Ps, Lz-Ł)* 
UWAGA! Grunty zwolnione na podstawie art. 12 ust. 1 pkt. 1 ustawy o podatku rolnym 

64.  

rowów (W)* 
65.  

gruntów rolnych zabudowanych (Br)* 
(gdy nienadana klasa użytku) 

66.  

użytków rolnych klasy V, VI i Vz  (R, S, Ł, Ps, Br)* 
UWAGA! Grunty zwolnione na podstawie art. 12 ust. 1 pkt. 1 ustawy o podatku rolnym 

67.  

użytków rolnych 
według klasy: I II IIIa III IIIb IVa IV IVb razem 

gruntów ornych       
i sadów (R, S)* 

68.  69.  70.  71.  72.  73.  74.  75.  76.  

łąk i pastwisk 
(Ł, Ps)* 

77.  78.   79.    80.   81.  

rolnych 
zabudowanych 

(Br)* 

82.  83.  84.  85.  86.  87.  88.  89.  90.  

RAZEM POWIERZCHNIA DLA WSZYSTKICH GRUNTÓW 
91.  

L. INFORMACJA NA TEMAT PODSTAWY OPODATKOWANIA DLA BUDYNKÓW: 
 

PODSTAWA OPODATKOWANIA DLA BUDYNKÓW LUB ICH CZĘŚCI: 
(powierzchnia użytkowa – mierzona po wewnętrznej długości ścian na wszystkich kondygnacjach, z wyjątkiem powierzchni klatek 
schodowych oraz szybów dźwigowych; Za kondygnację uważa się również garaże podziemne, piwnice, suteryny i poddasza  
użytkowe. Powierzchnię pomieszczeń w wysokości w świetle  1,40 do 2,20 m zalicza się do powierzchni użytkowej budynku  
w 50%, a jeżeli wysokość jest mniejsza niż 1,40 m powierzchnię tę pomija się) 

POWIERZCHNIA UŻYTKOWA 
(wyrażona w metrach kwadratowych) 

mieszkalnych 
92.  

związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich 
części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej   

93.  

zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem 
siewnym 

94.  

związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, 
zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń 

95.  

gospodarczych oraz garaży stanowiących samodzielne obiekty budowlane  
96.  

gospodarczych położonych na gruntach gospodarstw rolnych, służących wyłącznie działalności 
rolniczej UWAGA! budynki zwolnione na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych 

97.  

pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego 
przez organizacje pożytku publicznego  

98.  

M. INFORMACJA NA TEMAT PODSTAWY OPODATKOWANIA BUDOWLI 
wartość budowli lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej wyrażona 
w zł (wartość określona na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3 – 7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych) 

99.  



 

N. INFORMACJA NA TEMAT POSIADANEGO GOSPODARSTWA ROLNEGO 
100. Informacja na temat nie posiadania gospodarstwa rolnego 

 

  Nie jestem/śmy posiadaczem/i gospodarstwa rolnego * 
 

101. Informacja na temat posiadanego gospodarstwa rolnego 
 

  Jestem/śmy posiadaczem/i gospodarstwa rolnego * o łącznej  
 
powierzchni użytków rolnych wynoszącej ____________ ha fizycznych,  
 
położonych na terenie gmin/y ____________________________________ 
 
_____________________________________________________________ 
 

* W myśl art. 2 ustawy o podatku rolnym na gospodarstwo rolne uważa się 
obszar gruntów sklasyfikowanych w ewidencji gruntów i budynków jako 
użytki rolne o powierzchni przekraczającej 1 ha fizyczny bądź 1 ha 
przeliczeniowy, stanowiących własność lub znajdujących się w posiadaniu 
osoby fizycznej, osoby prawnej albo jednostki organizacyjnej, w tym spółki, 
nieposiadającej osobowości prawnej. 

O. INFORMACJA NA TEMAT POWIERZCHNI GRUNTÓW I BUDYNKÓW ZWOLNIONYCH Z PODATKU    
NIEUJĘTYCH W CZĘŚCI K i L 

102. Podstawa zwolnienia 
 

 

103. Zwolniona powierzchnia 

104. Podstawa zwolnienia 
 
 

105. Zwolniona powierzchnia 

106. Podstawa zwolnienia 
 
 

107. Zwolniona powierzchnia 

P. DODATKOWE WYJAŚNIENIA PODATNIKA 
108. Podać treść  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

R. PODPIS PODATNIKA 
109. Imię 110. Nazwisko 

111. Data podpisania informacji 112. Podpis 

S. PODPIS MAŁŻONKA 
113. Imię 114. Nazwisko 

115. Data podpisania informacji 116. Podpis 

T. PODPIS PEŁNOMOCNIKA 
117. Imię 118. Nazwisko 

119. Data podpisania informacji 120. Podpis 

Uwagi organu podatkowego 
 
 
 
 
 
 
 
 
Data przyjęcia informacji Podpis przyjmującego formularz 
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