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1. Numer Identyfikacji Podatkowej podatnika 

 

2. Nr dokumentu  

Z IN-1/B          

 

 

DANE O ZWOLNIENIACH PODATKOWYCH 
W PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI 

A11. PRZEZNACZENIE FORMULARZA 
 3. Niniejszy formularz stanowi zał ącznik do  (zaznaczyć właściwy kwadrat): 

�1. deklaracji DN-1    � 2. informacji IN-1 

B22. DANE PODATNIKA 
* - dotyczy podatnika niebędącego osobą fizyczną     ** - dotyczy podatnika będącego osobą fizyczną 

C.33. DANE IDENTYFIKACYJNE  
 4. Rodzaj podatnika (zaznaczyć właściwy kwadrat): 

 �1. osoba fizyczna  � 2. osoba prawna  � 3. jednostka organizacyjna, w tym spółka, nieposiadająca osobowości prawnej 

 5. Nazwa pełna * / Nazwisko ** 
 

 6. Nazwa skrócona * / Pierwsze imi ę, drugie imi ę ** 

 7. Identyfikator REGON 

 

8. Numer PESEL ** 

 

D44. DANE DOTYCZĄCE ZWOLNIEŃ PODATKOWYCH WYNIKAJ ĄCYCH Z USTAWY 

  

Tytuł prawny zwolnienia 
Grunty 

powierzchnia w m 2 
Budynki lub ich cz ęści 
powierzchnia u Ŝytkowa 

w m2 

Budowle 
warto ść w zł 

 Art.7 ust.1 pkt 1 - budowle kolejowe stanowi ące cało ść 
techniczno-u Ŝytkow ą wraz z instalacjami i urz ądzeniami, 
słu Ŝące do ruchu pojazdów kolejowych, organizacji 
i sterowania tym ruchem, umo Ŝliwiaj ące dokonywanie 
przewozów osób lub rzeczy - wykorzystywane wył ącznie na 
potrzeby publicznego transportu kolejowego, a tak Ŝe zajęte 
pod nie grunty 

9. 
 
 
 
 
 

 10. 

 Art.7 ust.1 pkt 2 - budowle infrastruktury portowej , budowle 
infrastruktury zapewniaj ącej dost ęp do portów i przystani 
morskich oraz zaj ęte pod nie grunty 

11.  12. 

 Art.7 ust.1 pkt 2a - grunty, które znajduj ą się w posiadaniu 
podmiotu zarz ądzającego portem lub przystani ą morsk ą, 
pozyskane na potrzeby rozwoju portu lub przystani m orskiej, 
zajęte na działalno ść określoną w statucie tego podmiotu, 
poło Ŝone w granicach portów i przystani morskich - od 
pierwszego dnia miesi ąca nast ępującego po miesi ącu, 
w którym podmiot ten wszedł w ich posiadanie - nie dłu Ŝej ni Ŝ 
przez okres 5 lat, z wyj ątkiem gruntów zaj ętych przez podmiot 
inny ni Ŝ podmiot zarz ądzający portem lub przystani ą morsk ą 

13.   

 Art.7 ust.1 pkt 3 - budynki, budowle i zaj ęte pod nie grunty na 
obszarze cz ęści lotniczych lotnisk u Ŝytku publicznego 

14. 15. 16. 

 Art.7 ust.1 pkt 4 - budynki gospodarcze lub ich cz ęści:  
a) słu Ŝące działalno ści leśnej lub rybackiej,  
b) poło Ŝone na gruntach gospodarstw rolnych, słu Ŝące 

wyłącznie działalno ści rolniczej,  
c) zajęte na prowadzenie działów specjalnych produkcji rol nej 

 17.  

 Art.7 ust.1 pkt 5 - nieruchomo ści lub ich cz ęści zajęte na 
potrzeby prowadzenia przez stowarzyszenia statutowe j 
działalno ści wśród dzieci i młodzie Ŝy w zakresie o światy, 
wychowania, nauki i techniki, kultury fizycznej i s portu, 
z wyjątkiem wykorzystywanych do prowadzenia działalno ści 
gospodarczej, oraz grunty zaj ęte trwale na obozowiska i bazy 
wypoczynkowe dzieci i młodzie Ŝy 

18. 19.  

 Art.7 ust.1 pkt 6 - grunty i budynki wpisane indywi dualnie do 
rejestru zabytków, pod warunkiem ich utrzymania 
i konserwacji, zgodnie z przepisami o ochronie zaby tków, 
z wyjątkiem cz ęści zajętych na prowadzenie działalno ści 
gospodarczej 

20. 21.  
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 Art.7 ust.1 pkt 7 - grunty i budynki we władaniu mu zeów 
rejestrowanych 

22. 23.  

 
 
  

 
Tytuł prawny zwolnienia 

 

Grunty 
powierzchnia w m 2 

 
 

Budynki lub ich cz ęści 
powierzchnia u Ŝytkowa w 

m2 

 

Budowle 
warto ść w zł 

 Art.7 ust.1 pkt 8 - grunty poło Ŝone na obszarach obj ętych 
ochron ą ścisł ą, czynn ą lub krajobrazow ą, a takŜe budynki 
i budowle trwale zwi ązane z gruntem, słu Ŝące bezpo średnio 
osiąganiu celów z zakresu ochrony przyrody - w parkach 
narodowych oraz w rezerwatach przyrody 

24. 25. 26. 

 Art.7 ust.1 pkt 8a - b ędące własno ścią Skarbu Pa ństwa: grunty 
pokryte wodami jezior o ci ągłym dopływie lub odpływie wód 
powierzchniowych oraz grunty zaj ęte pod sztuczne zbiorniki 
wodne 

27.   

 Art.7 ust.1 pkt 9 - budowle wałów ochronnych, grunt y pod wałami 
ochronnymi i poło Ŝone w mi ędzywalach, z wyj ątkiem zaj ętych na 
prowadzenie działalno ści gospodarczej przez inne podmioty ni Ŝ 
spółki wodne, ich zwi ązki oraz zwi ązki wałowe 

28.  29. 

 Art.7 ust.1 pkt 10 - grunty stanowi ące nieu Ŝytki, u Ŝytki 
ekologiczne, grunty zadrzewione i zakrzewione, z wy jątkiem 
zajętych na prowadzenie działalno ści gospodarczej 

30.   

 Art.7 ust.1 pkt 11 - grunty stanowi ące działki przyzagrodowe 
członków rolniczych spółdzielni produkcyjnych, któr zy spełniaj ą 
jeden z warunków: 
a) osiągnęli wiek emerytalny, 
b) są inwalidami zaliczonymi do I albo II grupy,  
c) są niepełnosprawnymi o znacznym lub umiarkowanym stop niu 

niepełnosprawno ści, 
d) są osobami całkowicie niezdolnymi do pracy w gospodar stwie 

rolnym albo  niezdolnymi do samodzielnej egzystencj i 

31.   

 Art.7 ust.1 pkt 12 - budynki poło Ŝone na terenie rodzinnych 
ogrodów działkowych, nieprzekraczaj ące norm powierzchni 
ustalonych w przepisach Prawa budowlanego dla altan  i obiektów 
gospodarczych, z wyj ątkiem zaj ętych na działalno ść gospodarcz ą 

 32.  

 Art.7 ust.1 pkt 13 - budynki i budowle nowo wybudow ane bądź 
zmodernizowane, oddane do u Ŝytkowania, wykorzystywane przez 
grup ę producentów rolnych na działalno ść statutow ą, po 
uzyskaniu wpisu do rejestru grup - w okresie 5 lat od dnia 
uzyskania wpisu grupy do rejestru 

 33. 34. 

 Art.7 ust.1 pkt 14 - nieruchomo ści lub ich cz ęści zajęte na 
prowadzenie nieodpłatnej statutowej działalno ści po Ŝytku 
publicznego przez organizacje po Ŝytku publicznego 

35. 36. 37. 

 Art.7 ust.2 pkt 1 - uczelnie, zwolnienie nie dotycz y przedmiotów 
opodatkowania zaj ętych na działalno ść gospodarcz ą  

38. 39.  

 Art.7 ust.2 pkt 2 - szkoły, placówki, zakłady kszta łcenia i placówki 
doskonalenia nauczycieli - publiczne i niepubliczne , oraz organy 
prowadz ące te szkoły, placówki i zakłady, z tytułu zarz ądu, 
uŜytkowania lub u Ŝytkowania wieczystego nieruchomo ści 
szkolnych; zwolnienie nie dotyczy przedmiotów opoda tkowania 
zajętych na działalno ść gospodarcz ą inną niŜ działalno ść 
oświatowa  

40. 41.  

 Art.7 ust.2 pkt 3 - placówki naukowe PAN; zwolnieni e nie dotyczy 
przedmiotów opodatkowania zaj ętych na działalno ść 
gospodarcz ą 

42. 43.  

 Art.7 ust.2 pkt 4 - prowadz ący zakłady pracy chronionej lub 
zakłady aktywno ści zawodowej - w zakresie przedmiotów 
opodatkowania zgłoszonych wojewodzie, je Ŝeli zgłoszenie 
zostało potwierdzone decyzj ą w sprawie przyznania statusu 
zakładu pracy chronionej lub zakładu aktywno ści zawodowej albo 
zaświadczeniem - zaj ętych na prowadzenie tego zakładu, 
z wyjątkiem przedmiotów opodatkowania znajduj ących si ę 
w posiadaniu zale Ŝnym podmiotów nieb ędących prowadz ącymi 
zakłady pracy chronionej lub zakłady aktywno ści zawodowej 

44. 45. 46. 

 Art.7 ust.2 pkt 5 - jednostki badawczo-rozwojowe, z  wyjątkiem 
przedmiotów opodatkowania zaj ętych na działalno ść 
gospodarcz ą 

47. 48.  

 Art.7 ust.2 pkt 5a - przedsi ębiorcy o statusie centrum badawczo-
rozwojowego uzyskanym na zasadach okre ślonych w ustawie 
z dnia 29 lipca 2005 r. o niektórych formach wspier ania 
działalno ści innowacyjnej (Dz.U. Nr 179, poz.1484) w odniesie niu 
do przedmiotów opodatkowania zaj ętych na cele prowadzonych 
badań i prac rozwojowych 

49. 50. 51. 

 Art.7 ust.2 pkt 6 - Polski Zwi ązek Działkowców, z wyj ątkiem 
przedmiotów opodatkowania zaj ętych na działalno ść 
gospodarcz ą 

52. 53.  
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D55. DANE DOTYCZĄCE ZWOLNIEŃ PODATKOWYCH WYNIKAJ ĄCYCH Z UCHWAŁY RADY 
GMINY  
   

 
Tytuł prawny zwolnienia 

 

Grunty 
powierzchnia w m 2 

 
 

Budynki lub ich cz ęści 
powierzchnia u Ŝytkowa 

w m2 

 

Budowle 
warto ść w zł 

 
§ 1 ust. 1 lit. a) budynki lub ich części wraz z gruntami pod budynkami 
zajęte na potrzeby prowadzenia statutowej działalności w zakresie 
organizowania i upowszechniania kultury polegającej na promocji 
twórczości, edukacji i oświaty kulturalnej, działań i inicjatyw kulturalnych 
oraz na ochronie dziedzictwa kultury, a takŜe na organizowaniu imprez 
artystycznych lub rozrywkowych – z wyłączeniem wykorzystywanych na 
prowadzenie działalności gospodarczej 

54. 55.  

 § 1 ust. 1 lit. b) budynki lub ich części wraz z gruntami pod budynkami 
zajęte na potrzeby prowadzenia statutowej działalności w zakresie 
ochrony przeciwpoŜarowej – z wyłączeniem wykorzystywanych na 
prowadzenie działalności gospodarczej 

56. 57.  

 § 1 ust. 1 lit. c) budynki lub ich części wraz z gruntami pod budynkami 
zajęte na potrzeby prowadzenia statutowej działalności w zakresie 
wspierania i upowszechniania idei samorządowej wśrod mlodzieŜy – z 
wyłączeniem wykorzystywanych na prowadzenie działalności 
gospodarczej 

58. 59.  

 § 1 ust. 1 lit. d) budynki lub ich części wraz z gruntami pod budynkami 
zajęte na potrzeby prowadzenia statutowej działalności w zakresie 
udzielania świadczeń zdrowotnych – z wyłączeniem wykorzystywanych 
na prowadzenie działalności gospodarczej 

60. 61.  

 § 1 ust. 1 lit. e) budynki lub ich części wraz z gruntami pod budynkami 
zajęte na potrzeby prowadzenia statutowej działalności w zakresie ładu, 
porządku i bezpieczeństwa publicznego – z wyłączeniem 
wykorzystywanych na prowadzenie działalności gospodarczej 

62. 63.  

 § 1 ust. 2  budynki mieszkalne wykorzystywane w związku z 
prowadzeniem gospodarstwa rolnego lub działalności rolniczej 
polegającej na produkcji roślinnej i zwierzęcej, w tym równieŜ produkcję 
materiału siewnego, szkółkarskiego, hodowlanego oraz 
reprodukcyjnego, produkcję warzywniczą, roślin ozdobnych, grzybów 
uprawnych, sadownictwa, hodowlę Iiprodukcję materiału zarodowego 
zwierząt, ptactwa i owadów uŜytkowych, produkcję zwierzęcą typu 
przemysłowego fermowego oraz chów i hodowlę ryb 

66. 67.  

 § 1 ust. 3 budynki lub ich części wraz z zajętymi pod nie gruntami 
wykorzystywane na cele katechetyczne 

68. 69.  

 § 1 ust. 4  budowle słuŜące przesyłaniu  I uzdatnianiu wody wraz z 
zajętymi w tym celu gruntami 

70. 71.  

 § 1 ust. 5 budynki i  lokale słuŜące celom pomocy społecznej 72. 73.  
 


