
MIEJSCE SKŁADANIA INFORMACJI:

Wójt Gminy Gołcza, Adres: Gołcza 80, 32-075 Gołcza

OKOLICZNOŚCI POWODUJĄCE KONIECZNOŚĆ ZŁOŻENIA INFORMACJI:
(zaznaczyć właściwą kratkę)

DANE SKŁADAJĄCYCH INFORMACJĘ:

l.p. Nazwisko i imiona Imiona rodziców Adres zamieszkania

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

DANE O NIERUCHOMOŚCIACH:

Miejsce/miejsca położenia przedmiotów opodatkowania oraz numery działek, budynków, lokali

Nazwa i numer dokumentu (Akt Notarialny, Postanowienie spadkowe, itp.)

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy 
Gołcza nr XV/88/15 z dnia 19 listopada 2015 
roku

INFORMACJA W SPRAWIE: PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI, PODATKU ROLNEGO, 
PODATKU LEŚNEGO

Podstawa prawna:Ustawa z dnia 15.XI.1984r. o podatku rolnym (tekst jedn. Dz.U. z 2013r., poz.1381 ze zm.), Ustawa z dnia 12.I.1991r. 
o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jedn. Dz.U. z 2014r., poz. 849 ze zm.), Ustawa z 30.X.2002r. o podatku leśnym (tekst jedn. Dz.U. 
z 2013r., poz. 465 ze zm.)

Składający: Formularz przeznaczony dla osób fizycznych będących właścicielami, samoistnymi posiadaczami, użytkownikami 
nieruchomości, obiektów budowlanych lub ich części; właścicielami, samoistnymi posiadaczami lub użytkownikami gruntu, 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.

□   informacja składana po raz pierwszy                 □   korekta poprzednio złożonej informacji

Rodzaj własności, posiadania (zaznaczyć właściwą kratkę)

□ właściciel □ współposiadacz samoistny □ współużytkownik wieczysty

□ współwłaściciel □ użytkownik □ posiadacz zależny (dzierżawca)

□ posiadacz samoistny □ użytkownik wieczysty □ współposiadacz zależny

PESEL (oraz NIP – dla 
działalności gosp.)



PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI

DANE DOTYCZĄCE PRZEDMIOTÓW OPODATKOWANIA:

Powierzchnia gruntów 

……………………ha

mieszkalnych ogółem
w tym: 

kondygnacje o wysokości powyżej 2,20m

kondygnacje o wysokości od 1,40m do 2,20m

kondygnacje o wysokości powyżej 2,20m

kondygnacje o wysokości od 1,40m do 2,20m

kondygnacje o wysokości powyżej 2,20m

kondygnacje o wysokości od 1,40m do 2,20m

kondygnacje o wysokości powyżej 2,20m

kondygnacje o wysokości od 1,40m do 2,20m

kondygnacje o wysokości powyżej 2,20m

kondygnacje o wysokości od 1,40m do 2,20m

INFORMACJA O PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ:

Data rozpoczęcia działalności gospodarczej: ……………………………………..

związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób 
zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków ……………………m²

pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi 
jezior i zbiorników sztucznych

grunty pozostałe, w tym zajęte na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności 
pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego                                 
grunty pod drogami                                                                                            
grunty niezabudowane objętych obszarem rewitalizacji, o którym mowa w 
Ustawie z dn. 9 października 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

……………………m²   
                             
……………………m²   
                           
……………………m²   
                                    
                                    
                                    
                                    
       

Powierzchnia użytkowa budynków lub ich części (do pow. użytkowej budynku lub jego części należy zaliczyć 
powierzchnię mierzoną po wewnętrznej długości ścian na wszystkich kondygnacjach, z wyjątkiem klatek schodowych oraz szybów 

dźwigowych. Za kondygnację uważa się również garaże podziemne, piwnice, sutereny i poddasza użytkowe. Powierzchnię pomieszczeń 
o wysokości do 1,40 pomija się, pow. o wysokości 1,40m-2,20m zalicza się w 50 %)

……………………m²

……………………m²

……………………m²

związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od części budynków 
mieszkalnych zajętych na prow. działalności gospodarczej, w tym: ……………………m²

□ handlowa                □ produkcyjna               □ usługowa ……………………m²

□ handlowa                □ produkcyjna               □ usługowa ……………………m²

zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu 
kwalifikowanym materiałem siewnym, w tym: ……………………m²

……………………m²

……………………m²

związane z udzielaniem świadczeń zdrowotnych, w rozumieniu przepisów o 
działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń, w tym: ……………………m²

……………………m²

……………………m²

budynki pozostałe: (stodoła, chlew, szopa, garaż, itp.) oraz budynki zajęte na 
prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje 
pożytku publicznego, w tym: ……………………m²

……………………m²

……………………m²

Budowle (wartość, o której mowa w przepisach o podatkach dochodowych): 2%     …….……………..

INFORMACJA O PRZEDMIOTACH ZWOLNIONYCH W PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI: (należy podać 
pow. bądź wartość budowli przedm. zwolnionych,przepis prawa-z jakiego tytułu występuje zwolnienie,kwotę zwolnienia)



PODATEK LEŚNY

DANE DOTYCZĄCE PRZEDMIOTÓW OPODATKOWANIA 

Lasy ……………………ha

Lasy wchodzące w skład rezerwatów przyrody i parków narodowych ……………………ha

PODATEK ROLNY

Klasy gruntów Grunty orne Sady Uwagi

I

II

III /////////////////// ////////////////

IIIa /////////////////

IIIb /////////////////

IV ///////////////////

IVa /////////////////

IVb /////////////////

V

VI

VIz

Uwagi

Nieużytki: Rowy:

OŚWIADCZENIE I PODPIS SKŁADAJĄCEGO/OSOBY REPREZENTUJĄCEJ SKŁADAJĄCEGO:

Imię: Data wypełnienia:

Nazwisko:

Podpis:

ADNOTACJE ORGANU PODATKOWEGO:

Data i podpis przyjmującego formularz:

INFORMACJA O PRZEDMIOTACH ZWOLNIONYCH W PODATKU LEŚNYM:                                                
         (należy podać powierzchnię lasu oraz przepis prawa z jakiego tytułu występuje zwolnienie)

Użytki 
zielone / Łąki i 

pastwiska
Grunty rolne 
zabudowane

Grunty 
zadrzewione i 
zakrzewione 
na użytkach 

rolnych

RAZEM (ogólna powierzchnia gruntu): ………………………………………………………………………

Grunty pod stawami 
zarybionymi:

łososiem, trocią, głowacicą, 
palią i pstrągiem

innymi gatunkami ryb oraz 
niezarybione

INFORMACJE O PRZEDMIOTACH ZWOLNIONYCH W PODATKU ROLNYM:     (należy podać rodzaj, klasę i 
powierzchnię gruntów zwolnionych oraz przepis prawa - z jakiego tytułu występuje zwolnienie)

Nr telefonu (pole nieobowiązkowe):



POUCZENIA I OBJAŚNIENIA:

Zgodnie z art. 63§1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku - Ordynacja podatkowa, podstawy opodatkowania, 
kwoty podatków, odsetki za zwłokę, opłaty prolongacyjne, oprocentowanie nadpłat oraz wynagrodzenia 

przysługujące płatnikom zaokrągla się do pełnych złotych, w ten sposób, że końcówki kwot wynoszące mniej 
niż 50 groszy pomija się, a końcówki kwot wynoszące 50 i więcej groszy podwyższa się do pełnych złotych.

Objaśnienia do informacji o nieruchomościach osób fizycznych - użyte w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 
roku o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2014, poz. 849 ze zm.) - określenia oznaczają:

Budynek - obiekt budowlany w rozumieniu przepisów prawa budowlanego, który jest trwale związany z 
gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiadający fundament i dach.

Powierzchnia użytkowa budynku lub jego części - powierzchnia mierzona po wewnętrznej długości ścian na 
wszystkich kondygnacjach z wyjątkiem powierzchni klatek schodowych i szybów dźwigowych. Za 

kondygnacje uważa się, że też garaże podziemne, piwnice, sutereny, poddasza użytkowe. Powierzchnię 
pomieszczeń o wysokości w świetle od 1,40m do 2,20m zalicza się do powierzchni użytkowej budynku w 

50%, a jeżeli wysokość jest mniejsza niż 1,40m powierzchnię tę pomija się.

Budowla - obiekt budowlany w rozumieniu przepisów prawa budowlanego nie będący budynkiem lub 
obiektem małej architektury, a także urządzenie budowlane w rozumieniu przepisów prawa budowlanego 

związane z obiektem budowlanym, które zapewnia możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego 
przeznaczeniem. Podstawę opodatkowania dla budowli stanowi ich wartość ustalona na dzień 1 stycznia 
roku podatkowego stanowiącego podstawę obliczenia amortyzacji w tym roku nie pomniejszoną o odpisy 

amortyzacyjne, a w przypadku budowli całkowicie zamortyzowanych - ich wartość z dnia 1 stycznia roku w 
którym dokonano ostatniego odpisu amortyzacyjnego. Jeżeli od budowli lub ich części nie dokonano 

odpisów amortyzacyjnych podstawę opodatkowania stanowi ich wartość rynkowa określona przez 
podatnika.

Grunty, budynki i budowle związane z prowadzeniem działalności gospodarczej - grunty, budynki i budowle 
będące w posiadaniu przedsiębiorcy lub innego podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą, z 
wyjątkiem budynków mieszkalnych oraz gruntów związanych z tymi budynkami, a także gruntów pod 

jeziorami zajętymi na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrownie wodne chyba, że przedmiot opodatkowania 
nie jest i nie może być wykorzystywany do prowadzenia tej działalności ze względów technicznych.

Działalność gospodarcza - jest to zarobkowa działalność wytwórcza, produkcyjna, handlowa, usługowa, 
budowlana itp., oraz poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie kopalin ze złóż, a także działalność 

zawodowa, wykonywana w sposób zorganizowany i ciągły.


	Arkusz1

