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IN-1    INFORMACJA O NIERUCHOMO CIACH OSÓB FIZYCZNYCH (budynkach , budowlach , gruntach i lasach) 
Podstawa prawna: Art. 6 ust. 6 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i op atach lokalnych (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 121, 

poz. 844 z pó n. zm.), art. 6a ust. 5 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 
136, poz. 969 z pó n. zm.) oraz art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 30 pa dziernika 2002 r. o podatku le nym (Dz. U. Nr 200, poz. 
1682 z pó n. zm.). 

Sk adaj cy: Formularz  przeznaczony  dla  osób  fizycznych  b d cych  w a cicielami  nieruchomo ci  lub  obiektów  budowlanych,  
posiadaczami  samoistnymi nieruchomo ci lub obiektów budowlanych, u ytkownikami wieczystymi gruntów, posiadaczami 
nieruchomo ci lub ich cz ci albo obiektów budowlanych lub ich cz ci, stanowi cych w asno  Skarbu Pa stwa lub 
jednostki samorz du terytorialnego 

Termin sk adania: W terminie 14 dni od zaistnienia okoliczno ci maj cych wp yw na powstanie, b d  wyga ni cie obowi zku podatkowego 
lub zaistnienia zdarze  maj cych wp yw na wysoko  podatku 

A. MIEJSCE SK ADANIA INFORMACJI 
 1. Prezydent Miasta Krakowa dzia aj cy poprzez Urz d Miasta Krakowa, Wydzia  Podatków i Op at , 

 

B. OKOLICZNO CI POWODUJ CE KONIECZNO  Z O ENIA INFORMACJI 
 2. Okoliczno ci powoduj ce obowi zek z o enia informacji (zaznaczy  w a ciwy kwadrat):

 1. Informacja sk adana po raz pierwszy                                                                                                        
 2.  Zmiana uprzednio z o onej informacji / data zmiany: (dzie -miesi c- rok)  

B.1. UZASADNIENIE ZMIANY INFORMACJI 

 3. Uzasadnienie zmiany informacji :

 

C. DANE O PODATNIKACH (zaznaczy  w a ciwy kwadrat) 

C.1.DANE O PODATNIKACH 
 4. Dane o podatnikach (zaznaczy  w a ciwy kwadrat): 

     1. W a ciciel           2. Wspó w a ciciel              3. Posiadacz samoistny           4. Wspó posiadacz samoistny    

         5. U ytkownik wieczysty                                          6.  Wspó u ytkownik wieczysty      

        7. Posiadacz zale ny (np. dzier awca, najemca)         8. Wspó posiadacz zale ny (np. dzier awca, najemca)               

C.2. DANE IDENTYFIKACYJNE  

C.2.1. DANE PODATNIKA 
 5. Nazwisko 

 

6. Imiona 

 
 7. Numer NIP 

 

8. Numer PESEL  

 

C.2.1. ADRES ZAMIESZKANIA 
 9. Miejscowo  10. Kod pocztowy 11. Poczta

 12. Gmina 13. Ulica 14. Nr domu 15. Nr lokalu

C.2.2. DANE PODATNIKA 
 16. Nazwisko 

 

17. Imi  

 
 18. Numer NIP 

 

19. Numer PESEL  

 

C.2.2. ADRES ZAMIESZKANIA 
 20. Miejscowo  21. Kod pocztowy 22. Poczta

 23. Gmina 24. Ulica 25. Nr domu 26. Nr lokalu

 -

Za cznik numer 1  do Uchwa y nr …………….Rady Miasta Krakowa z dnia …………… 2009 r.
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C.3 ADRES DO KORESPONDENCJI  (nale y poda  je li jest inny ni  adres zamieszkania) 
 27. Miejscowo  28. Kod pocztowy 29. Poczta

 30. Gmina 31. Ulica 32. Nr domu 33. Nr lokalu

C.4. DANE PE NOMOCNIKA (nale y przed o y  aktualne pe nomocnictwo) 
 34. Nazwisko i  Imi  

 

35. Telefon 

 

C.4.1 ADRES PE NOMOCNIKA 
 36. Miejscowo  37. Kod pocztowy 38. Poczta

 39. Gmina 40. Ulica 41. Nr domu 42. Nr lokalu

D. DANE O NIERUCHOMO CIACH 

D.1. DANE O NIERUCHOMO CI 

D.1.1. PO O ENIE  NIERUCHOMO CI 
 43. Miejscowo  44. Kod pocztowy 45. Ulica 46. Nr domu 47. Nr lokalu

D.1.2. DANE  NIERUCHOMO CI 
 48. Obr b 49. Numer dzia ki 50. Numer ksi gi wieczystej

D.1.3. DATA POWSTANIA OBOWI ZKU PODATKOWEGO 
 51. Data nabycia nieruchomo ci (dzie -miesi c-rok) 52. Data rozpocz cia u ytkowania-budynki i budowle nowo wybudowane  (dzie -miesi c-rok)

  D.2. DANE O NIERUCHOMO CI 

D.2.1. PO O ENIE  NIERUCHOMO CI 
 53. Miejscowo  54. Kod pocztowy 55. Ulica 56. Nr domu 57. Nr lokalu

D.2.2. DANE  NIERUCHOMO CI 
 58. Obr b 59. Numer dzia ki 60. Numer ksi gi wieczystej

D.2.3. DATA POWSTANIA OBOWI ZKU PODATKOWEGO 
 61. Data nabycia nieruchomo ci (dzie -miesi c-rok) 62. Data rozpocz cia u ytkowania-budynki i budowle nowo wybudowane  (dzie -miesi c-rok)

E. DANE O PRZEDMIOTACH OPODATKOWANIA (z wyj tkiem zwolnionych) : 

E.1 POWIERZCHNIA U YTKOWA BUDYNKÓW  LUB  ICH CZ CI   Podstawa opodatkowania w m2 

 1. Budynki mieszkalne lub ich cz ci /lokale mieszkalne, gara e podziemne, piwnice, sutereny i poddasza 
u ytkowe/ 

63. 

 2. Budynki lub ich cz ci zwi zane z dzia alno ci  gospodarcz  oraz budynki mieszkalne lub ich cz ci zaj te na prowadzenie dzia alno ci 
gospodarczej: 

 
Rodzaj wykonywanej dzia alno ci i data 

rozpocz cia 

Numer PKD lub EKD        
( poda  w przypadku 

prowadzenia dzia alno ci 
gospodarczej przez w a ciciela) 

W budynkach  mieszkalnych 

powierzchnia w m2 

W innych budynkach            

powierzchnia w m2 

 64. 65. 66. 67. 

 68. 69. 70. 71. 

 3. Budynki     lub     ich     cz ci     zaj te     na     prowadzenie     dzia alno ci     gospodarczej  w zakresie obrotu kwalifikowanym materia em siewnym 
    (nale y zaznaczy  w a ciwy kwadrat) 

 
1. W budynkach mieszkalnych         2. W innych budynkach 

72. 

 -   -

 - - 
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 4. Budynki lub ich  cz ci zaj te  na  prowadzenie  dzia alno ci  gospodarczej  w  zakresie produkcji wyrobów piekarniczych, cukierniczych, mi snych 
    (nale y zaznaczy  w a ciwy kwadrat) 

 
1. W budynkach mieszkalnych         2. W innych budynkach 

73. 

 5  Budynki  lub  ich  cz ci  zaj te  na  prowadzenie  dzia alno ci  gospodarczej  w  zakresie betoniarstwa, kamieniarstwa, stolarstwa,  mechaniki      
pojazdowej,  blacharstwa pojazdowego, lakiernictwa pojazdowego    (nale y zaznaczy  w a ciwy kwadrat) 

 
1. W budynkach mieszkalnych         2. W innych budynkach 

74. 

 
6  Budynki lub ich cz ci zaj te na prowadzenie dzia alno ci gospodarczej, w których proces inwestycyjny  zosta   zako czony  po  dniu  1  stycznia  

2007  r.  po o onych  na  obszarach okre lonych w Za czniku Nr 1 po spe nieniu warunków okre lonych w Za czniku Nr 2 do uchwa y Nr  
Rady Miasta Krakowa    (nale y zaznaczy  w a ciwy kwadrat) 

 
1. W budynkach mieszkalnych         2. W innych budynkach 

75. 

 7  Budynki  lub  ich  cz ci  zaj te  na  prowadzenie  dzia alno ci  gospodarczej  w  zakresie udzielania wiadcze  zdrowotnych 
    (nale y zaznaczy  w a ciwy kwadrat) 

 
1. W budynkach mieszkalnych         2. W innych budynkach 

76. 

 8. Budynki lub ich cz ci zaj te na prowadzenie dzia alno ci  w zakresie kultury fizycznej i sportu 
    (nale y zaznaczy  w a ciwy kwadrat) 

 
1. W budynkach mieszkalnych         2. W innych budynkach 

77. 

 9.  Pozosta e budynki lub ich cz ci, w tym zaj te na prowadzenie odp atnej statutowej  dzia alno ci po ytku 
publicznego przez organizacje po ytku publicznego  

78. 

E.2  BUDOWLE  LUB ICH CZ CI Warto  budowli  w z  

 10.  Budowle lub ich cz ci zwi zane z prowadzeniem dzia alno ci gospodarczej  
79. 

 11.  Budowle stadionów sportowych wraz z infrastruktur  stanowi c  integraln  ca o   techniczno � u ytkow     
80. 

E.3  GRUNTY  LUB ICH CZ CI Podstawa opodatkowania w m2 / ha 

 12. Grunty zwi zane z prowadzeniem dzia alno ci gospodarczej, bez wzgl du na sposób zakwalifikowania w 
ewidencji gruntów i budynków 

81. 

 13.  Grunty zaj te na prowadzenie dzia alno ci gospodarczej w zakresie produkcji wyrobów piekarniczych, 
cukierniczych, mi snych 

82. 

 14.  Grunty   zaj te   na   prowadzenie   dzia alno ci   gospodarczej   w   zakresie   betoniarstwa, 
kamieniarstwa, stolarstwa, mechaniki pojazdowej, blacharstwa pojazdowego, lakiernictwa pojazdowego 

83. 

 
15.  Grunty   zwi zane  z   prowadzeniem  dzia alno ci gospodarczej po o one  na   obszarach  okre lonych w 

Za czniku Nr 1, na których rozpocz to proces inwestycyjny po spe nieniu warunków  okre lonych  w  
Za czniku  Nr  2  do  uchwa y  Nr                   Rady  Miasta Krakowa 

84. 

 16.  Grunty zaj te na prowadzenie dzia alno ci  w zakresie kultury fizycznej i sportu, w tym pola golfowe  
85. 

 17.  Grunty pod jeziorami, zaj te na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych � powierzchnia w ha 
86. 

 18.  Grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako  u ytki rolne,  z wyj tkiem  gruntów zaj tych 
na prowadzenie dzia alno ci gospodarczej innej ni   dzia alno  rolnicza 

87. 

 19.  Grunty lasów ochronnych oraz lasów wchodz cych w sk ad rezerwatów przyrody, parków narodowych 
(stawka obni ona o 50 %) � powierzchnia w ha 

88. 

 20.  Pozosta e grunty le ne sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako lasy  � powierzchnia w ha 
89. 

 21.  Grunty pozosta e, w tym zaj te na prowadzenie odp atnej statutowej dzia alno ci po ytku  publicznego 
przez organizacje po ytku publicznego                                                                                                                         

90. 

F. DANE O PRZEDMIOTACH ZWOLNIONYCH : 

F.1  ZWOLNIENIA UCHWA OWE OD PODATKU OD NIERUCHOMO CI 
 

Tytu  zwolnienia  
Zwolnienie wprowadzone  uchwa  Rady Miasta Krakowa 

Powierzchnia zwolniona z opodatkowania w m2 

 Budynki Grunty Budowle 
 Uchwa a numer : z dnia : 91. 92. 93. 

 Uchwa a numer : z dnia : 94. 95. 96. 

- -

- -
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F.2  ZWOLNIENIA USTAWOWE OD PODATKU OD NIERUCHOMO CI 
 

Tytu  zwolnienia   Art. 7 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r.  
o podatkach i op atach lokalnych 

Powierzchnia zwolniona z opodatkowania w m2 

 Budynki Grunty Budowle 

 Ust: pkt : 97. 98. 99. 

 Ust: pkt : 100. 101. 102. 

F.3  ZWOLNIENIA USTAWOWE OD PODATKU LE NEGO 
 Tytu  zwolnienia  Art. 7 ustawy z dnia 30 pa dziernika 2002 r.  o podatku le nym Powierzchnia zwolniona z opodatkowania 

w ha fizycznych 
 Ust : pkt : 103. 

 Ust : pkt : 104. 

F.4  ZWOLNIENIA USTAWOWE OD PODATKU ROLNEGO 
 Tytu  zwolnienia   Art. 12 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym Powierzchnia zwolniona z opodatkowania  

w ha fizycznych 
 Ust : pkt : 105. 

 Ust : pkt : 106. 

G. O WIADCZENIE I PODPIS/-Y OSOBY/OSÓB WYPE NIAJ CEJ/-YCH INFORMACJ  LUB OSOBY 
UPOWA NIONEJ DO REPREZENTOWANIA PODATNIKA 
Odpowiedzialno   przewidziana w  kodeksie  karnym skarbowym za  zatajenie  danych  maj cych wp yw  na  ustalenie  
zobowi zania podatkowego lub jego wysoko , oraz podanie danych niezgodnych z prawd  jest mi znana.  

 107. Imi   i  Nazwisko 108. Telefon kontaktowy

 109. Data wype nienia informacji (dzie  - miesi c - rok) 
 
 

110. Podpis Podatnika  

 
 111. Imi  i Nazwisko 112. Telefon kontaktowy

 113. Data wype nienia informacji (dzie  - miesi c - rok) 
 
 

114. Podpis Podatnika 

 
 115. Imi  i Nazwisko Pe nomocnika 116. Telefon kontaktowy

 117. Data wype nienia informacji (dzie  - miesi c - rok) 
 
 

118. Podpis Pe nomocnika 

 
 

Pouczenie 
  Zgodnie  z  art.  200  §  1,  w  zwi zku  z  art.  123  §  1  ustawy  z  dnia  29  sierpnia  1997r.  Ordynacja  podatkowa  (tekst  
jednolity  Dz.  U. z 2005r.  Nr  8,  poz.  60  z  pó n.  zm.)  podatnikowi  przys uguje  prawo  do  wypowiedzenia  si   w  sprawie  zebranego  
materia u dowodowego  w  terminie  7  dni  od  dnia  po  z o eniu  w  organie  podatkowym  wype nionej  Informacji  o  Nieruchomo ciach  
Osób Fizycznych. W przypadku nie skorzystania z przys uguj cego prawa, w oparciu o przed o one informacje zostanie wydana decyzja 
ustalaj ca zobowi zanie podatkowe. 

 
Obja nienia do informacji o nieruchomo ciach (budynkach, budowlach, gruntach i lasach) osób fizycznych.  
 
U yte w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i op atach lokalnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844 z pó n. zm.) okre lenia oznaczaj : 
 
1. Budynek - obiekt budowlany w rozumieniu przepisów prawa budowlanego, który jest trwale zwi zany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomoc  przegród 
budowlanych oraz posiada fundamenty i dach. 

2. Powierzchnia u ytkowa budynku lub jego cz ci - powierzchnia mierzona po wewn trznej d ugo ci cian na wszystkich kondygnacjach, z wyj tkiem powierzchni 
klatek schodowych oraz szybów d wigowych. Za kondygnacj  uwa a si  równie  gara e podziemne, piwnice, sutereny i poddasza u ytkowe. Powierzchni  
pomieszcze  o wysoko ci w wietle od 1,40 m do 2,20 m zalicza si  do powierzchni u ytkowej budynku w 50 % a je eli wysoko  jest mniejsza ni  1,40 m powierzchni  
t  pomija si . 

3. Budowla - obiekt budowlany w rozumieniu przepisów prawa budowlanego nie b d cy budynkiem lub obiektem ma ej architektury, a tak e urz dzenie budowlane w 
rozumieniu przepisów prawa budowlanego zwi zane z obiektem budowlanym, które zapewnia mo liwo  u ytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem. 

4. Grunty, budynki i budowle zwi zane z prowadzeniem dzia alno ci gospodarczej - grunty, budynki i budowle b d ce w posiadaniu przedsi biorcy lub innego podmiotu 
prowadz cego dzia alno  gospodarcz , z wyj tkiem budynków mieszkalnych oraz gruntów zwi zanych z tymi budynkami, a tak e gruntów pod jeziorami zaj tymi na 
zbiorniki wodne retencyjne lub elektrownie wodne chyba, e przedmiot opodatkowania nie jest i nie mo e by  wykorzystywany do prowadzenia tej dzia alno ci ze 
wzgl dów technicznych. 

5. Dzia alno  gospodarcza - jest to zarobkowa dzia alno  wytwórcza, budowlana, handlowa, us ugowa oraz poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie kopalin ze 
z ó , a tak e dzia alno  zawodowa, wykonywana w sposób zorganizowany i ci g y. 

- -

- -

- -


