
POLA JASNE WYPEŁNIA PODATNIK. WYPEŁNIAĆ NA MASZYNIE, KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE, DUŻYMI DRUKOWANYMI LITERAMI, CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM.

    1. NIP lub PESEL podatnika (wpisać właściwe)
                                                     
 |___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|

Numer konta podatnika: Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XV/118/2015
Rady Miejskiej w Zdzieszowicach
z dnia 25 listopada 2015 r.

  IPZ-1                         

                      ZAŁĄCZNIK DO INFORMACJI PODATKOWEJ OSÓB FIZYCZNYCH
                                       DANE DOTYCZĄCE NIERUCHOMOŚCI ZABUDOWANYCH                                                             

                      

Numer  
załącznika:

2.
        |___|___|___|

     …............................................................................…
         nazwisko i imię podatnika 

DANE DOTYCZĄCE PRZEDMIOTÓW OPODATKOWANIA (za wyjątkiem zwolnionych)

1. Dane dotyczące działki nr …………………. położonej w ……………………………………………………………………………………………...

POWIERZCHNIA GRUNTÓW
       Podstawa opodatkowania w m2 

a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób 
zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków    3.

b) pozostałych, w tym zajętych  na prowadzenie  odpłatnej statutowej  działalności pożytku  publicznego 
przez organizacje pożytku  publicznego 4.

 POWIERZCHNIA UŻYTKOWA  BUDYNKÓW LUB ICH CZĘŚCI 
          Podstawa opodatkowania w m2

w  tym kondygnacji o wysokości:

od 1,40 do 2,20 m 
(zaliczyć 50% powierzchni)

powyżej 2,20 m

a) mieszkalnych 5. 6.

b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków 
mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej 

7. 8.

c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym 
materiałem siewnym 

9. 10.

d) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o 
działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń

11. 12.

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

13. 14.

2. Dane dotyczące działki nr …………………. położonej w …………………………………………………………………………………………....  

 POWIERZCHNIA GRUNTÓW
  Podstawa opodatkowania w m2 

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

15.

b) pozostałych, w tym zajętych  na prowadzenie  odpłatnej statutowej  działalności pożytku  publicznego 
przez organizacje pożytku  publicznego 16.

POWIERZCHNIA UŻYTKOWA  BUDYNKÓW LUB ICH CZĘŚCI 
  Podstawa opodatkowania w m2

w  tym kondygnacji o wysokości:

od 1,40 do 2,20 m 
(zaliczyć 50% powierzchni)

powyżej 2,20 m

a) mieszkalnych 17. 18.

b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków 
mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej 

19. 20.

c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym 
materiałem siewnym 

21. 22.

d) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o 
działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń

23. 24.

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

25. 26.
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3. Dane dotyczące działki nr …………………. położonej w ………………………………………………………………………………………….…..

 POWIERZCHNIA GRUNTÓW
    Podstawa opodatkowania w m2 

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

27.

b) pozostałych, w tym zajętych  na prowadzenie  odpłatnej statutowej  działalności pożytku  publicznego 
przez organizacje pożytku  publicznego 28.

POWIERZCHNIA UŻYTKOWA  BUDYNKÓW LUB ICH CZĘŚCI 

        Podstawa opodatkowania w m2

w  tym kondygnacji o wysokości:

od 1,40 do 2,20 m 
(zaliczyć 50% powierzchni)

powyżej 2,20 m

a) mieszkalnych 29. 30.

b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków 
mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej 

31. 32.

c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym 
materiałem siewnym 

33. 34.

d) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o 
działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń

35. 36.

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

37. 38.

4. Dane dotyczące działki nr …………………. położonej w …………………………………………………………………………………………....   

 POWIERZCHNIA GRUNTÓW
 Podstawa opodatkowania w m2 

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

39.

b) pozostałych, w tym zajętych  na prowadzenie  odpłatnej statutowej  działalności pożytku  publicznego 
przez organizacje pożytku  publicznego 40.

POWIERZCHNIA UŻYTKOWA  BUDYNKÓW LUB ICH CZĘŚCI 
  Podstawa opodatkowania w m2

w  tym kondygnacji o wysokości:

od 1,40 do 2,20 m 
(zaliczyć 50% powierzchni)

powyżej 2,20 m

a) mieszkalnych 41. 42.

b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków 
mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej 

43. 44.

c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym 
materiałem siewnym 

45. 46.

d) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o 
działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń

47. 48.

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

49. 50.

5. Dane dotyczące działki nr …………………. położonej w …………………………………………………………………………………………....   

 POWIERZCHNIA GRUNTÓW
   Podstawa opodatkowania w m2 

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

51.

b) pozostałych, w tym zajętych  na prowadzenie  odpłatnej statutowej  działalności pożytku  publicznego 
przez organizacje pożytku  publicznego 52.

POWIERZCHNIA UŻYTKOWA  BUDYNKÓW LUB ICH CZĘŚCI 

      Podstawa opodatkowania w m2

w  tym kondygnacji o wysokości:

od 1,40 do 2,20 m 
(zaliczyć 50% powierzchni)

powyżej 2,20 m

a) mieszkalnych 53. 54.

b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych 
lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej 

55. 56.

c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym 
materiałem siewnym 

57. 58.

d) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o 
działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń

59. 60.

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

61. 62.
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