Załącznik nr 2
Do Uchwały Rady Gminy
w Poczesnej nr 71II102
z 12    grudnia 2002r.
Informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych
1.	Nazwisko i imię podatnika	
1a. Imię ojca	
2.	Adres zamieszkania	
3.	Położenie nieruchomości (ulica,nr)	
4.	NIP	5.Peset	

6.	Księga wieczysta	
7.	Data nabycia	
8.	Stan prawny (właściwe podkreślić): właściciel, użytkownik wieczysty, użytkownik dzierżawca,
najemca, zarządzający, posiadacz bez tytułu prawnego, współwłaściciel
Składniki podatku od nieruchomości
Póz.
Przedmiot
Powierzchnia
1
1a
Budynki mieszkalne (powierzchnia użytkowa mieszkania)
m'


Piwnice w budynku mieszkalnym o wysokości w świetle od 1,40m do 2,20m
m'
2
Garaże w budynku mieszkalnym
m2
3
Budynki  lub ich części związane z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz budynki mieszkalne lub ich części zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej
m*
3a
W tym: na cele socjalne
m^
4
Budynki   lub   ich   części   zajęte   na   prowadzenie   działalności gospodarczej   w   zakresie   obrotu   kwalifikowanym   materiałem siewnym (pow.użytkowa)
m'
5
Budynki   lub   ich   części   zajęte   na   prowadzenie   działalności gospodarczej   w   zakresie   udzielania   świadczeń   zdrowotnych (pow.użytkowa)
R?
6
Pozostałe budynki (pow.użytkowa)
m'
6a
W tym garaże
m'
7
Budowle (ich wartość)
zł
8
Grunty (ogólna powierzchnia działki)
m'
8a
Związane z prowadzeniem działalności gospodarczej bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków
m"
8b
Pod jeziorami, zajęte na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrownie wodne
m'
8c
Pozostałe
m'
Powyższe zeznanie sporządzone jest zgodnie z moją wiedzą. O wszelkich zmianach mających wpływ na wysokość podatku będę informował organ podatkowy w terminie 14-tu dni. Jestem świadom odpowiedzialności karnej skarbowej ze niezgłoszenie danych mogących mieć wpływ na ustalenie zobowiązania podatkowego lub jego wysokość albo przez podanie danych niezgodnych ze stanem faktycznym.
data
 podpis składającego zeznanie
Przed wypełnieniem proszę zapoznać się z objaśnieniami na stronie odwrotnej.
Objaśnienia do informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych.
w poz.1  i 1a wpisuje się powierzchnię użytkową czyli mierzoną po wewnętrznej
długości ścian na wszystkich kondygnacjach, z wyjątkiem klatek schodowych oraz
szybów dźwigów. Jeżeli wysokość pomieszczeń mieści się w przedziale 1,40-2,20m,
to wpisuje się połowę tej powierzchni
w poz.2 - za garaż w budynku mieszkalnym uważa się pomieszczenie umieszczone
w bryle budynku mieszkalnego
w poz.3 - wpisuje się budynki lub ich części związane z działalnością wytwórczą,
handlową, budowlaną i usługową
w   poz.4   -   6   wpisuje   się   wszelkie   budynki   w   rozumieniu   przepisów   prawa
budowlanego, który jest trwale związany z gruntem, wydzielany z przestrzeni za
pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach
w poz.7 - wpisuje się budowle takie jak mosty, tunele, drogi, linie kolejowe, sieci
energetyczne związane wyłącznie z prowadzeniem działalności gospodarczej.
w poz.8 wpisuje się grunty nie objęte przepisami o podatku rolnym lub leśnym

