
IN-1

Podstawa prawna:

Termin składania:

A. Rodzaj własności, posiadania (zaznaczyć właściwą kratkę)

1. Właściciel 2. Współwłaściciel(e) 3. Posiadacz / Współposiadacz(e)

4. Użytkownik wieczysty 5. Współużytk. wieczysty

7. Nazwisko i imiona

12. Identyfikator podatkowy - NIP*

B. Rodzaj własności, posiadania (zaznaczyć właściwą kratkę)

14. Właściciel 15. Współwłaściciel(e) 16. Posiadacz / Współposiadacz(e)

17. Użytkownik wieczysty 18. Współużytk. wieczysty

20. Nazwisko i imiona

25. Identyfikator podatkowy - NIP*

29. Powiat

32. Poczta

34. Ulica  i  nr domu oraz nr lokalu                

35.

36. Okoliczności ( zaznaczyć właściwą kratkę)

37. Informacja składana po raz pierwszy 38. Korekta uprzednio zlożonej informacji 

39.

19. Dzierżawca-Najemca/ Współdzierżawca-Współnajemca

22. Imię ojca, imię matki

13.Nr PKD ( Dz.U. z 2007 r. Nr 251, poz.1885 ze zm.)

6. Dzierżawca-Najemca/ Współdzierżawca-Współnajemca

9. Imię ojca, imię matki

8. Data urodzenia (dzień-miesiąc-rok)

10. REGON

27. Kraj

* Identyfikator podatkowy (podstawa:ustawa z dnia 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników - t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 

476), którymi są:                                                                                                                                                                                                                                

PESEL - w przypadku podatników będących osobami fizycznymi objętych rejestrem PESEL, nieprowadzących działalności gospodarczej lub niebędących 

zarejestrowanymi podatnikami podatku od towarów i usług,                                                                                                                                                                                                                                        

NIP - w przypadku pozostałych podmiotów podlegających obowiązkowi ewidencyjnemu.

E. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH (ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych - t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 922)

Prezydent Miasta Tczewa informuje, że przetwarza dane osobowe w celu realizacji ustawy o podatkach i opłatach lokalnych. Możliwe jest również ich przekazywanie innym osobom lub 

podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy przepisów prawa. Dane osobowe mogą być udostępniane w celach innych niż włączenie do zbioru, jeżeli osoby te w sposób wiarygodny 

uzasadnią potrzebę posiadania tych danych, a ich udostępnienie nie naruszy praw i wolności osób, których dane dotyczą.

C. OKOLICZNOŚCI POWODUJĄCE KONIECZNOŚĆ ZŁOŻENIA INFORMACJI

D. INFORMACJA O PRZEDMIOTACH ZWOLNIONYCH                                                                                                                              
(podać powierzchnię budynków, gruntów oraz  wartość budowli przedmiotów zwolnionych)                                                                                                                                                                       

30. Gmina

24. Identyfikator podatkowy - PESEL*

B.1. DANE IDENTYFIKACYJNE

33. Miejscowość

26.Nr PKD ( Dz.U. z 2007 r. Nr 251, poz.1885 ze zm.)

23. REGON

21. Data urodzenia (dzień-miesiąc-rok)

B.2. ADRES ZAMELDOWANIA (na pobyt stały)
28. Województwo

31. Kod pocztowy

INFORMACJA O NIERUCHOMOŚCIACH I OBIEKTACH  BUDOWLANYCH                             

DOTYCZĄCA PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI
POLA JASNE WYPEŁNIA PODATNIK

Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych
1 

(t.j.: Dz.U. z 2016 r., poz. 716 ze zm.).

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.

B. DANE SKŁADAJĄCEGO INFORMACJĘ Nr karty 

nieruchomości

11. Identyfikator podatkowy - PESEL*

1 
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.

B.3. ADRES DO KORESPONDENCJI  I NUMER TELEFONU:                                                                

Załącznik nr 4 do Uchwały Nr XXIII/181/2016

W terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności mających wpływ na powstanie albo wygaśnięcie obowiązku podatkowego w zakresie podatku od nieruchomości lub od 

dnia zmiany sposobu wykorzystywania przedmiotu opodatkowania.

A. MIEJSCE SKŁADANIA INFORMACJI  

                        PREZYDENT MIASTA TCZEWA   za pośrednictwem  WYDZIAŁU BUDŻETU I PODATKÓW                                                                                                                                                     

                        ul. 30 STYCZNIA 1,  83 - 110 Tczew

Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 27 października 2016 r.

Składający:
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53. .......................          53a. .......................

      - kondygnacji o wysokości w świetle od 1,41 do 2,20 m 54. ....................... 54a. .......................

      - kondygnacji o wysokości w świetle od 0,00 do 1,40 m 55. ........................ 55a. .......................

59. .......................          59a. .......................

60. ....................... 60a. .......................

61. ........................ 61a. .......................

G. OŚWIADCZENIE I PODPIS SKŁADAJĄCEGO/OSOBY REPREZENTUJĄCEJ SKŁADAJĄCEGO

H.  ADNOTACJE  I UWAGI ORGANU PODATKOWEGO 
69.

Wyszczególnienie przedmiotów opodatkowania Podstawa opodatkowania

1. mieszkalnych 

F. DANE DOTYCZĄCE PRZEDMIOTÓW OPODATKOWANIA (z wyjątkiem zwolnionych)

41. Tczew, ul. ...............................................................40. Karta nieruchomości Nr ……………………….. 

42. Nr KW dla gruntu ................................................. , nr KW dla lokalu ..........................................................

 w tym: - kondygnacji  o wysokości w świetle powyżej 2,20 m

43. Data nabycia / zmiany* na nieruchomości ..................................................................................................

                                                                                                                                 położenie nieruchomości

44. ..........................................................

F.1. POWIERZCHNIA UŻYTKOWA BUDYNKÓW LUB ICH CZĘŚCI  (*) w tym:

            - kondygnacji  o wysokości w świetle od 1,41 do 2,20 m 45. ..........................................................

            - kondygnacji  o wysokości w świetle od 0,00 do 1,40 m

            - kondygnacji  o wysokości w świetle od 0,00 do 1,40 m

46.. .........................................................

            - kondygnacji  o wysokości w świetle od 1,41 do 2,20 m

3. innych niż mieszkalne związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej 

48. ..........................................................

            - kondygnacji  o wysokości w świetle od 0,00 do 1,40 m

51. ..........................................................

 w tym: - kondygnacji  o wysokości w świetle powyżej 2,20 m 50. ..........................................................

            - kondygnacji  o wysokości w świetle od 1,41 do 2,20 m

49. ..........................................................

 w tym: - kondygnacji o wysokości w świetle powyżej 2,20 m

5. gospodarczych przeznaczonych wyłącznie na niezarobkowe cele bytowe gospodarstwa 

domowego

 w tym: - kondygnacji  o wysokości w świetle powyżej 2,20 m

57. .........................................................

2. mieszkalnych lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej 

 w tym: - kondygnacji  o wysokości w świetle powyżej 2,20 m 47. ..........................................................

52. ..........................................................

3. pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i 

zbiorników sztucznych 65. ..........................................................

64. .........................................................

2. pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku 

publicznego przez  organizacje pożytku publicznego

4. związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych, w rozumieniu przepisów o 

działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń (*)

[poz.59,60,61 - w budynku mieszkalnym /poz.59a,60a,61a - w budynku wolnostojącym]

dot. pkt 4a.dot. pkt 4.

56. .........................................................

4a. zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym 

materiałem siewnym (*)

* zaznaczyć właściwe

4.niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o którym mowa w ustawie z dnia 9 

października 2015 r. 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 66. ..........................................................

Oświadczam, że podane przeze mnie dane są zgodne z prawdą

67. Data wypełnienia (dzień-miesiąc-rok) 68. Podpis(y) składającego(ych) / osoby reprezentującej składającego

            - kondygnacji  o wysokości w świetle od 0,00 do 1,40 m

F.3. POWIERZCHNIA GRUNTÓW:

1. budowle-wartość, o której mowa w przepisach o podatkach dochodowych (z dokładnością do 1 zł)

            - kondygnacji  o wysokości w świetle od 1,41 do 2,20 m

1. związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób           

zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków 63. .........................................................

58. .........................................................

            - kondygnacji  o wysokości w świetle od 0,00 do 1,40 m

6. pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności  

pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego

            - kondygnacji  o wysokości w świetle od 1,41 do 2,20 m

F.2 BUDOWLE

62. .........................................................

 w tym: - kondygnacji  o wysokości w świetle powyżej 2,20 m
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