
Załącznik nr 7 do Uchwały nr XII/159/2015
Rady Miejskiej we Wrześni 
z dnia  30 listopada 2015 r.

IN-Z
Załącznik nr (podać kolejny numer składanego załącznika) .................

POLA JASNE WYPEŁNIA PODATNIK, WYPEŁNIĆ NA MASZYNIE, KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE, DUŻYMI, DRUKOWANYMI LITERAMI

A. Przeznaczenie formularza -   niniejszy formularz stanowi załącznik do informacji w sprawie podatku od
nieruchomości IN

B.  Określenie  przedmiotu  opodatkowania  (należy  wypełnić  odrębnie  dla  każdej  działki  oznaczonej
numerem geodezyjnym w ewidencji gruntów i budynków)
1. Miejscowość: 2. Ulica i numer domu/lokalu:

3. Numer geodezyjny działki: 4. Numer księgi wieczystej *:

C. Tytuł prawny (należy zaznaczyć właściwy kwadrat krzyżykiem)

5. Właściciel 6. Współwłaściciel  7. Posiadacz samoistny  8. Współposiadacz 
samoistny 

9. Użytkownik
 wieczysty 

10.  Współużytkownik 
wieczysty

11. Posiadacz -
(najemca, dzierżawca)

12.  Współposiadacz 

D. Dane dotyczące przedmiotów opodatkowania 

D.1. Powierzchnia gruntów
Wyszczególnienie Powierzchnia będąca podstawą opodatkowania  

A B

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

13.

......................................................................................... m 2

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

14.

......................................................................................... ha

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

15.

......................................................................................... m 2

gruntów niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o 
którym mowa w ustawie z dnia 9 października 2015 roku  o 
rewitalizacji (Dz. U., poz. 1777) , 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 

16.

……………………………………………………………………………………………..m 2

D.2. Powierzchnia użytkowa budynków lub ich części  –  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.

Wyszczególnienie Powierzchnia użytkowa będąca podstawą opodatkowania 

Mieszkalnych:
a) kondygnacji o wysokości pomieszczeń od 1,40 do 2,20 m 
(podać 50%  powierzchni użytkowej) **

b) o wysokości pomieszczeń powyżej 2,20  m

17.

......................................................................................... m2

......................................................................................... m2
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Związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od 
budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie 
działalności gospodarczej:
a) kondygnacji o wysokości pomieszczeń od 1,40 do 2,20 m 
(podać 50% powierzchni  użytkowej) **

b) kondygnacji o wysokości pomieszczeń powyżej 2,20 m

18.

......................................................................................... m2

......................................................................................... m2

D.2. Powierzchnia użytkowa budynków lub ich części  –  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.

Wyszczególnienie Powierzchnia użytkowa będąca podstawą opodatkowania 

Zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie 
obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym:

a) kondygnacji o wysokości pomieszczeń od 1,40 do  2,20 m 
(podać 50% powierzchni  użytkowej) **

b) kondygnacji o wysokości pomieszczeń powyżej 2,20 m

19.

......................................................................................... m2

......................................................................................... m2

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

a) kondygnacji o wysokości pomieszczeń od 1,40 do  2,20 m 
(podać 50% powierzchni  użytkowej) **

b) kondygnacji o wysokości pomieszczeń powyżej 2,20 m

20.

                  

......................................................................................... m2

......................................................................................... m2

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

a) kondygnacji o wysokości pomieszczeń od 1,40 do 2,20 m 
(podać 50% powierzchni  użytkowej) **

b) kondygnacji o wysokości pomieszczeń powyżej 2,20 m

21.

                

......................................................................................... m2

......................................................................................... m2

D.3. Budowle lub ich części związane z prowadzeniem działalności gospodarczej
Wyszczególnienie Wartość budowli

Wartość budowli ustalona według zasad określonych w 
przepisach ustawy o podatkach i opłatach lokalnych:

22.

 ...................................................................  zł

D.4. Dane dotyczące zwolnień podatkowych 

Tytuł prawny zwolnienia
Grunty powierzchnia

(w m2 )

Budynki lub ich części 
powierzchnia użytkowa

(w m2)

Budowle 
wartość (w zł) 

A B C D

23. 24.

………………………………….

25.

………………………………….

26.

………………………………….

Objaśnienia:
* - pola nieobowiązkowe do wypełnienia.,
**  – zgodnie z art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2014 roku, poz. 849 ze zm.) -
powierzchnię pomieszczeń lub ich części oraz część kondygnacji o wysokości w świetle od 1,40 m 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.
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