1. Numer identyfikatora

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 26
Rady Miasta Konina z dnia 29 grudnia 2010 roku

INFORMACJA O NIERUCHOMOŚCIACH I OBIEKTACH BUDOWLANYCH
Podstawa prawna:

A.

Ustawa z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U.Nr 95 z 2010r. poz. 613 ze zm.).

MIEJSCE SKŁADANIA INFORMACJI
PREZYDENT MIASTA KONINA, PLAC WOLNOŚCI 1, 62500 KONIN

B. DANE SKŁADAJĄCEGO INFORMACJĘ
B.1. DANE IDENTYFIKACYJNE

2. Forma władania nieruchomością (zaznaczyć właściwy kwadrat)
1. właściciel

3. Nazwisko

2. wspówłaściciel

3. użytkownik wieczysty

4. współużytkownik wieczysty
4. Imię

5. posiadacz

6. współposiadacz

6. NIP

5. Imię ojca i matki
7. PESEL

ADRES ZAMIESZKANIA
8. Kraj

10. Gmina

9. Województwo
11. Ulica
15. Kod pocztowy

14. Miejscowość

12. Nr domu

13. Nr lokalu

27. Nr domu

28. Nr lokalu

16. Poczta

B.2. DANE IDENTYFIKACYJNE

(część B.2. proszę uzupełnić w przypadku gdy jest więcej niż jedna osoba władająca nieruchomością)

17. Forma władania nieruchomością (zaznaczyć właściwy kwadrat)
1. wspówłaściciel

18. Nazwisko

2. współużytkownik wieczysty

3. współposiadacz

19. Imię
21. NIP

20. Imię ojca i matki
22. PESEL

ADRES ZAMIESZKANIA
23. Kraj

25. Gmina

24. Województwo
26. Ulica
30. Kod pocztowy

29. Miejscowość

C.

31. Poczta

OKOLICZNOŚCI POWODUJĄCE KONIECZNOŚĆ ZŁOŻENIA INFORMACJI

32. Okoliczności (zaznaczyć właściwy kwadrat)
1. powstanie obowiązku podatkowego
33. Podstawa zmiany

2. korekta informacji

34. Data zaistnienia okoliczności powodujących konieczność złożenia informacji (dzień  miesiąc  rok)

D.

DANE DOTYCZĄCE PRZEDMIOTÓW OPODATKOWANIA

35. Położenie nieruchomości (ulica lub obręb)

36. Nr budynku, nr lokalu, nr geodezyjny działki/łek

37. Nr księgi wieczystej lub zbioru/ów dokumentów

Powierzchnia użytkowa w m2

Rodzaj nieruchomości
Budynki mieszkalne lub ich części

38.

Budynki mieszkalne lub ich części zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej

40.

Budynki mieszkalne lub ich części związane z prowadzeniem działalności gospodarczej w zakresie
udzielania świadczeń zdrowotnych, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń

42.

Inne niż budynki mieszkalne związane z prowadzeniem działalności gospodarczej

44.

Inne niż budynki mieszkalne związane z prowadzeniem działalności gospodarczej w zakresie
udzielania świadczeń zdrowotnych, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń

46.

Budynki lub ich części zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu
kwalifikowanym materiałem siewnym

Budynki pozostałe, w tym zajęte na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku
publicznego przez organizacje pożytku publicznego

o wysokości
pow. 2,20 m

48.
50.

Rodzaj nieruchomości
Grunty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej innej niż rolnicza i leśna

52.

Grunty pod jeziorami, zajęte na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych

53.

Grunty pozostałe w tym zajęte na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku
publicznego przez organizacje pożytku publicznego

54.

E.

m2

43.

m2

47.

m2

51.

m2

41.

m2

45.

m2

49.

m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2

ha

m2

Wartość wyrażona w zł

55.

zł

DANE DOTYCZĄCE ZWOLNIEŃ PODATKOWYCH
Rodzaj nieruchomości

Podstawa prawna

F.

39.

Powierzchnia w m2

Rodzaj nieruchomości
Budowle związane z prowadzoną działalnością gospodarczą
(podstawę opodatkowania zaokrąglić do pełnych złotych)

m2

o wysokości
od 1,40 do 2,20 m

Ustawa o podatkach i opłatach lokalnych

56.

Innych ustaw

60.

Uchwała Rady Miasta Konina

64.

Artykuł, paragraf,
ustęp, punkty

Powierzchnia użytkowa
Powierzchnia gruntu
Wartość budowli
budynku w m2
w m2
wyrażona w zł
57.
58.
59.
m2
m2
61.
65.

m2
m2

62.
66.

m2
m2

63.
67.

zł
zł
zł

OŚWIADCZENIE I PODPIS SKŁADAJĄCEGO INFORMACJĘ
Osoby fizyczne są obowiązane złożyć w Urzędzie Miejskim w Koninie niniejszą informację, w terminie 14 dni od dnia
wystąpienia okoliczności mających wpływ na powstanie, bądź wygaśnięcie obowiązku podatkowego w zakresie podatku
od nieruchomości lub od dnia zaistnienia zdarzenia mającego wpływ na wysokość podatku w trakcie roku podatkowego.
O wszelkich zmianach mających wpływ na wysokość zobowiązania podatkowego (powierzchnia, sposób użytkowania)
zawiadomię Urząd Miejski w Koninie w terminie 14 dni od daty zaistnienia tych zmian. Informacja sporządzona jest zgodnie
z istniejącym stanem faktycznym.
Za zatajenie lub podanie nieprawdziwych danych mających wpływ na wysokość podatku grozi odpowiedzialność karno
– skarbowa.

68. Imię

69. Nazwisko

70. Data wypełnienia informacji (dzień  miesiąc  rok)

71. Podpis składającego informację

