Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XLVII/325/14
Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 30 października 2014 roku
POLA JASNE WYPEŁNIA PODATNIK NA MASZYNIE, KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE DUZYMI DRUKOWANYMI LITERAMI

ZN-1
DANE O NIERUCHOMOŚCI
Załącznik ZN-1 jest integralną częścią składanej przez podatnika informacji lub deklaracji na podatek od nieruchomości, rolny lub leśny.
Wypełnia się jeden załącznik dla każdej z posiadanych nieruchomość, przy czym za nieruchomość dla celów niniejszego formularza uważa się nieruchomość
posiadającą odrębną księgę wieczystą lub odrębny adres (miejsce położenia).
W przypadku, jeżeli zgłoszeniu podlega jedna nieruchomość, nie wypełnia się załącznika ZN-1, natomiast wszystkie niezbędne dane powinny być zawarte
w informacji IR-1, IL-1, IN-1.

A. INFORMACJE O ZAŁĄCZNIKU
1.Numer załącznika

2. Formularz stanowiący załącznik do (zaznacz kwadrat):

 1. informacja IR-1
 2. informacja IL-1
B. DANE PODATNIKA SKŁADAJĄCEGO FORMULARZ

 3. informacja IN-1

3. Nazwisko i imię lub nazwa podatnika lub podatników składających formularz

………………………………………………………………………………………….………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………….
C. RODZAJ WŁASNOŚCI, POSIADANIA (zaznaczyć właściwą kratkę)
 1. właściciel
 2. współwłaściciel
 3. posiadacz samoistny
 4. współposiadacz samoistny
 5. użytkownik wieczysty
 6. współużytkownik wieczysty
 7. posiadacz zależny (np. dzierżawca, najemca)  8. współposiadacz zależny (np. dzierżawca, najemca)
D. DANE IDENTYFIKACYJNE NIERUCHOMOŚCI
4. Miejsce/a (adres/y) położenia przedmiotów opodatkowania oraz identyfikator/y działek, budynków, lokali
(Uwaga! Wykazuje się odrębnie dla każdej nieruchomości)

5. Numer/y księgi wieczystej lub zbioru/ów dokumentów oraz nazwa sądu, w którym prowadzona jest księga wieczysta lub zbiór dokumentów
(Uwaga! Wykazuje się odrębnie dla każdej nieruchomości)

E. DANE DOTYCZĄCE PRZEDMIOTÓW OPODATKOWANIA W PODATKU ROLNYM
Klasy użytków
Powierzchnia gruntu w hektarach fizycznych (Uwaga! Wykazujemy z dokładnością do 1m kw.)
wynikające
z ewidencji
Grunty rolne Zadrzewione
Orne
Sady
Użytki zielone
Ogółem ha
gruntów
zabudowane
i zakrzewione
i budynków
I
II
III
IIIa
IIIb
IV
IVa
IVb
V
VI
VIz
Razem
Grunty pod stawami:
1. zarybione łososiem, trocią, głowacicą, palią i pstrągiem
2. zarybione innymi gatunkami ryb niż w poz. a)
3. grunty pod stawami niezarybionymi
Rowy
RAZEM
F. DANE DOTYCZĄCE PRZEDMIOTÓW OPODATKOWANIA W PODATKU LEŚNYM
Wyszczególnieni
Podstawa opodatkowania
(powierzchnia w hektarach fizycznych)

1.

Lasy ochronne

6.

2.

Lasy wchodzące w skład rezerwatów przyrody i parków narodowych

7.

3.

Lasy pozostałe ( nie wymienione w pkt 1 i 2)

8.

..............ha
..............ha
..............ha
Razem

9.

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

G. DANE DOTYCZĄCE PRZEDMIOTÓW OPODATKOWANIA W PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI
G.1 GRUNT
9.
1. związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez
względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów
............................................................. m2
i budynków
2.

pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub
elektrownie wodne

10.

3.

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

11.

4.

............................................................. ha
............................................................. m2
12.

............................................................. m2
G.2 BUDYNI 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. 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 1,40m powierzchnię tę pomija się.
13.
1. mieszkalnych
..............................................................m2
związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od
budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie
działalności gospodarczej
zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie
udzielania usług weterynaryjnych

14.

zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie
obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym

16.

związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu
przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty
udzielające tych świadczeń
6. pozostałych w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej
działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku
publicznego
G.3 BUDOWLE
1. budowle (wartość, o której mowa w przepisach o podatkach dochodowych -

17.

2.

3.
4.
5.

w zaokrągleniu do pełnych złotych)

.............................................................m2
15.

.............................................................m2
.............................................................m2
............................................................m2
18.

........................................................... m2
19.

........................................................................zł*
H. INFORMACJA O PRZEDMIOTACH ZWOLNIONYCH
(podać powierzchnię, bądź wartość budowli przedmiotów zwolnionych oraz przepis prawa – z jakiego tytułu występuje zwolnienie)

