													         Załącznik Nr 8
IŁ – 1  INFORMACJA W SPRAWIE ŁĄCZNEGO ZOBOWIĄZANIA PIENIĘŻNEGO


Numer kartoteki podatnika
Podstawa prawna:


Składający:

Termin składania:
Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (tekst jedn. Dz. U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969 ze zm.),
Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 ze zm.),
Ustawa z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym ( tekst jedn. Dz. U. z 2002 r. Nr 200, poz.1682 ze zm.).
Formularz przeznaczony dla osób fizycznych będących właścicielami gruntów, posiadaczami samoistnymi gruntów, użytkownikami wieczystymi gruntów, posiadaczami gruntów na podstawie umowy zawartej stosownie do przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników oraz  posiadaczami gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego.
W terminie 14 dni od zaistnienia okoliczności mających wpływ na powstanie, bądź wygaśnięcie obowiązku podatkowego lub zaistnienia zdarzeń mających wpływ na wysokość podatku.
A. MIEJSCE SKŁADANIA INFORMACJI

1.  Urząd Miasta Szczecin
     Wydział Podatków  i Opłat Lokalnych     
     Pl. Armii Krajowej 1 70-456 Szczecin
B. DANE PODATNIKA

2. Rodzaj własności, posiadania (zaznaczyć właściwą kratkę)


      1. właściciel
      2. współwłaściciel
  3. użytkownik wieczysty 
  4. współużytkownik wieczysty
  5. posiadacz samoistny
  6. współposiadacz samoistny
  7. posiadacz zależny
  8. współposiadacz zależny
  9. posiadacz bez tytułu prawnego
B.1. DANE IDENTYFIKACYJNE

3. Nazwisko, pierwsze imię, drugie imię

4. Data urodzenia


5. Imiê ojca, imiê matki


6. Identyfikator podatkowy: PESEL* / NIP**


B.2 ADRES ZAMIESZKANIA

7. Kraj

8. Województwo
9. Miejscowoœæ

10. Kod pocztowy
11. Ulica
12. Numer domu
13. Numer lokalu
B.3. DANE IDENTYFIKACYJNE WSPÓ£W£AŒCICIELA (nale¿y wype³niæ, gdy nieruchomoœæ stanowi wspó³w³asnoœæ)

14. Nazwisko,  pierwsze imiê, drugie imiê

15. Data urodzenia


16. Imiê ojca, imiê matki


17. Identyfikator podatkowy: PESEL* / NIP**



B.4. ADRES ZAMIESZKANIA WSPÓ£W£AŒCICIELA

18. Kraj

19. Województwo
20. Miejscowoœæ

21. Kod pocztowy
22. Ulica
23. Numer domu
24. Numer lokalu
B.5. ADRES DO KORESPONDENCJI (nale¿y wype³niæ, gdy jest inny ni¿ adres zamieszkania)

25. Kraj

26. Województwo
27. Miejscowoœæ

28. Kod pocztowy
29. Ulica
30. Numer domu
31. Numer lokalu
C. OKOLICZNOŒCI POWODUJ¥CE KONIECZNOŒÆ Z£O¯ENIA INFORMACJI

32. Okolicznoœci (zaznaczyæ w³aœciw¹ kratkê)
              1. informacja sk³adana po raz pierwszy                              2. korekta uprzednio z³o¿onej informacji 


* PESEL – w przypadku podatników bêd¹cych osobami fizycznymi objêtymi rejestrem PESEL nieprowadz¹cych dzia³alnoœci   gospodarczej lub
                       niebêd¹cych zarejestrowanymi podatnikami podatku od towarów i  us³ug;
 ** NIP  –  w przypadku podmiotów podlegaj¹cych obowi¹zkowi ewidencyjnemu (prowadz¹cych dzia³alnoœæ gospodarcz¹).





INFORMACJA W SPRAWIE PODATEKU ROLNEGO

D. INFORMACJA O PRZEDMIOCIE OPODATKOWANIA

33. Miejsce (adres) po³o¿enia przedmiotów opodatkowania



34. Numer i data aktu notarialnego / umowy dzier¿awy / postanowienie S¹du


35. Numer dzia³ki, obrêb ewidencyjny, numer KW
E. DANE DOTYCZ¥CE PRZEDMIOTÓW OPODATKOWANIA (w³¹cznie ze zwolnionymi)

Klasy u¿ytków
wynikaj¹ce z ewidencji gruntów    i budynków
Powierzchnia gruntu w hektarach fizycznych podana 
z dok³adnoœci¹ do 0,0001 ha
Klasy u¿ytków
wynikaj¹ce z ewidencji gruntów    i budynków
Powierzchnia gruntu w hektarach fizycznych podana 
z dok³adnoœci¹ do 0,0001 ha





E.1. GRUNTY ORNE (R)

I

IV b


                         II

V


III a

VI


III b

VI z


IV a


E.2. SADY (S-R, S-Ps, S-£)

I

IV b


                         II

V


III a

VI


III b

VI z


IV a


E.3. £¥KI i PASTWISKA (£, Ps)

 I

V


II

VI


III

   VI z


IV


E.4. GRUNTY ROLNE ZABUDOWANE (B-R, B-Ps, B-£)

 I

IV a


II

IV b


III

V


   III a

VI


   III b

VI z


IV


E.5. GRUNTY POD STAWAMI (Wsr)

a) zarybione, ³ososiem, troci¹, g³owacic¹, pali¹ i pstr¹giem


b) zarybione innymi gatunkami ryb ni¿ w poz. a)


c) grunty pod stawami niezarybionymi

E.6. GRUNTY POD ROWAMI (W)

E.7. NIEU¯YTKI (N)

E.8. GRUNTY ZADRZEWIONE I ZAKRZEWIONE PO£O¯ONE NA U¯YTKACH ROLNYCH 
(Lz-R, Lz-£, Lz-Ps)

I

IV a


II

IV b


III

V


III a

VI


III b

VI z


IV



R A Z E M

F. INFORMACJA O POSIADANIU U¯YTKÓW ROLNYCH NA TERENIE INNEJ GMINY

36. Posiadam u¿ytki rolne na terenie innej gminy          
                                                       tak       ..................................ha                        nie

INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŒCI

G. INFORMACJA O PRZEDMIOCIE OPODATKOWANIA
37. Miejsce (adres) po³o¿enia przedmiotów opodatkowania
38. Numer dzia³ki, obrêb ewidencyjny, numer KW

H. DANE DOTYCZ¥CE PRZEDMIOTÓW OPODATKOWANIA  (z wyj¹tkiem zwolnionych)
H.1. POWIERZCHNIA GRUNTÓW

	zwi¹zanych z prowadzeniem dzia³alnoœci gospodarczej, bez wzglêdu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków

39.
........................................................................................................ m2

	pod jeziorami, zajêtych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych

40.
........................................................................................................ ha

	pozosta³e grunty, w tym zajête na prowadzenie odp³atnej statutowej dzia³alnoœci po¿ytku publicznego przez organizacje po¿ytku publicznego


41.

........................................................................................................ m2
H.2. POWIERZCHNIA U¯YTKOWA BUDYNKÓW LUB ICH CZÊŒCI *


Powierzchnia u¿ytkowa budynków mieszkalnych
   wyra¿ona w m2
wys. powy¿ej 2,20 m
wys. od 1,40 m do 2,20 m

	 mieszkania

42. 
.................................................
43. 
.................................................

	 piwnice

.................................................
.................................................

	 gara¿e

.................................................
.................................................

	 przynale¿ne komórki lokatorskie


	 czêœci wspólne

.................................................
………………………………
.................................................
………………………………

	zwi¹zanych z prowadzeniem dzia³alnoœci gospodarczej oraz od czêœci   zajêtych na prowadzenie dzia³alnoœci gospodarczej 

44. 
.................................................
45. 
.................................................

	zajête na prowadzenie dzia³alnoœci gospodarczej w zakresie  obrotu kwalifikowanym materia³em siewnym 

46. 
.................................................
47. 
.................................................

	zwi¹zanych z udzielaniem œwiadczeñ zdrowotnych w rozumieniu przepisów o dzia³alnoœci leczniczej, zajêtych przez podmioty udzielaj¹ce tych œwiadczeñ

48. 
.................................................
49. 
.................................................

	pozosta³e

50. 
.................................................
51. 
.................................................

Powierzchnia u¿ytkowa pozosta³ych budynków wyra¿ona w m2
wys. powy¿ej 2,20 m
wys. od 1,40 m do 2,20 m

	gara¿y, szop, budynków gospodarczych, budynków letniskowych (trwale zwi¹zanych z gruntem)


	wyodrêbnione lokale niemieszkalne (gara¿e, pomieszczenia gospodarcze , komórki lokatorskie, lokale  u¿ytkowe)

52. 
.................................................
……………………………….
53. 
.................................................
………………………………..

	zwi¹zane z prowadzeniem dzia³alnoœci gospodarczej oraz od czêœci budynków zajêtych na prowadzenie dzia³alnoœci gospodarczej (wyodrêbnione lokale u¿ytkowe)

.................................................
.................................................

	zwi¹zanych z udzielaniem œwiadczeñ zdrowotnych w rozumieniu przepisów o dzia³alnoœci leczniczej, zajêtych przez podmioty udzielaj¹ce tych œwiadczeñ

.................................................
.................................................

	pozosta³e

.................................................
.................................................
             * Do powierzchni u¿ytkowej budynku lub jego czêœci nale¿y zaliczyæ powierzchniê mierzon¹, po wewnêtrznej d³ugoœci œcian na wszystkich  kondygnacjach, z wyj¹tkiem powierzchni klatek schodowych oraz szybów dŸwigowych. Za kondygnacjê uwa¿a siê równie¿ gara¿e podziemne,  piwnice, sutereny i poddasza u¿ytkowe.
H.3. BUDOWLE

budowle
wartoœæ okreœlona na podstawie art. 4 ust. 1  pkt 3 i ust. 3-7 - podstawê 
opodatkowania zaokr¹gliæ do pe³nych z³otych  (**)
54.
........................................................................................................

INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU LEŒNEGO

I. INFORMACJA O PRZEDMIOCIE OPODATKOWANIA
55. Miejsce (adres) po³o¿enia przedmiotów opodatkowania




56. Numer dzia³ki, obrêb ewidencyjny, numer KW


J. DANE DOTYCZ¥CE PRZEDMIOTÓW OPODATKOWANIA (z wyj¹tkiem zwolnionych)
Wyszczególnienie
Powierzchnia gruntu w hektarach fizycznych podana 
z dok³adnoœci¹ do 0,0001 ha
Lasy ochronne
57.

	Lasy wchodz¹ce w sk³ad rezerwatów i parków 

narodowych
58.


	Lasy pozosta³e (nie wymienione w punkcie 1 i 2)

59.

 Razem
60.

K. INFORMACJE O ZA£¥CZNIKACH (do niniejszej informacji do³¹czono)

61. Liczba za³¹czników 

ZR-1/A
ZN-1/A
ZL-1/A
62. Za³¹cznik 

ZR-1/B    tak                 nie
ZN-1/B    tak                 nie
ZL-1/B    tak                 nie

63. Za³¹cznik

ZN-1/C     tak                 nie

L. OŒWIADCZENIE I PODPIS PODATNIKA / OSOBY REPREZENTUJ¥CEJ PODATNIKA

Oœwiadczam, ¿e s¹ mi znane przepisy Kodeksu karnego skarbowego o odpowiedzialnoœci za podanie danych niezgodnych z rzeczywistoœci¹.

64. Imiê


65. Nazwisko                                                           66. Podpis


67. Imiê  (wspó³w³aœciciela)
68. Nazwisko  (współwłaściciela)                          69. Podpis

70. Data wypełnienia                                       71. Telefon kontaktowy                                           72. Adres e-mail 
£. ADNOTACJE ORGANU PODATKOWEGO

72. Uwagi organu podatkowego

















