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Załącznik Nr 4  

do Uchwały Nr XIII/125/2015 

Rady Miejskiej w Dębicy  

z dnia 30 listopada 2015r. 

………………………………………  
              (pieczęć nagłówkowa podatnika) 
 

DN – 1/Z                   ZAŁĄCZNIK DO DEKLARACJI NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI 

na ……….. rok 

dotyczący przedmiotów zwolnionych z opodatkowania zgodnie z danymi zawartymi w ewidencji 

gruntów i budynków 

Formularz stanowi załącznik do deklaracji na podatek od nieruchomości. 

W przypadku dużej liczby przedmiotów istnieje możliwość złożenia załącznika DN-1/Z w kilku egzemplarzach lub w postaci zestawienia 

zawierającego wymagany zakres informacji. W powyższym przypadku w załączniku DN-1/Z należy wpisać słowo „zestawienie” 

A. PODSTAWA PRAWNA ZWOLNIENIA 

 

B. DANE DOTYCZĄCE PRZEDMIOTÓW ZWOLNIONYCH Z OPODATKOWANIA 
Przedmiot opodatkowania  Podstawa 

opodatkowania 

Stawka podatku Kwota podatku 

B.1 GRUNTY :  
1. związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na 

sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków  
/w pełnych m2/ 

1. 

 

2. 

 

3. 

 

2. pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami 

powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych  / w ha / 

4. 

 

5. 6. 

 

3. pozostałe, w tym zajęte na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności 

pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego  

/w pełnych m2/ 

7. 8. 

 

9. 

 

4. niezabudowane objęte obszarem rewitalizacji, o którym mowa w ustawie 

z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2015r., poz. 1777), 

i położone na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania 

przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, 

usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym 

wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu 

w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie 

zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego              

/w pełnych m2/ 

10. 11. 12. 

B.2 BUDYNKI LUB ICH CZĘŚCI : 
Do powierzchni użytkowej budynku lub jego części należy zaliczyć powierzchnię mierzoną, po wewnętrznej długości ścian na wszystkich kondygnacjach,  
z wyjątkiem powierzchni klatek schodowych oraz szybów dźwigowych. Za kondygnację uważa się również garaże podziemne, piwnice,  sutereny  

i poddasza użytkowe. Kondygnacje o wysokości od 1,40 m do 2,20 m – zaliczyć 50 % powierzchni, kondygnacje o wysokości poniżej 1,40 m pomija się. 
1. mieszkalne RAZEM 13. 14. 15. 

 
powierzchnia użytkowa pomieszczeń  

o wysokości powyżej 2,20 m 
 

 
powierzchnia użytkowa pomieszczeń  
o wysokości od 1,40 m do 2,20 m  

(zaliczyć 50 % powierzchni) 

2. związane z prowadzeniem 

działalności gospodarczej 

oraz budynki mieszkalne 

lub ich części zajęte na 

prowadzenie działalności 

gospodarczej  

RAZEM 16. 17. 

 

 

18. 

 

 
powierzchnia użytkowa pomieszczeń  

o wysokości powyżej 2,20 m 
 

 

 

 

powierzchnia użytkowa pomieszczeń  

o wysokości od 1,40 m do 2,20 m  

(zaliczyć 50 % powierzchni) 
3. związane z działalnością 

handlową detaliczną  

o powierzchni użytkowej 

powyżej 800 m2  

RAZEM 19. 20. 

 

21. 

 powierzchnia użytkowa pomieszczeń  

o wysokości powyżej 2,20 m 
 

powierzchnia użytkowa pomieszczeń  
o wysokości od 1,40 m do 2,20 m  

(zaliczyć 50 % powierzchni) 

4. zajęte na prowadzenie 

działalności gospodarczej  

w zakresie obrotu 

kwalifikowanym 

materiałem siewnym 

RAZEM 22. 23. 

 

24. 

 powierzchnia użytkowa pomieszczeń  

o wysokości powyżej 2,20 m 
 

powierzchnia użytkowa pomieszczeń  
o wysokości od 1,40 m do 2,20 m  

(zaliczyć 50 % powierzchni) 

5.  związane z udzielaniem 

świadczeń zdrowotnych  

w rozumieniu przepisów  

o działalności leczniczej, 

zajęte przez podmioty 

udzielające tych świadczeń 

RAZEM 25. 26. 

 

 

27. 

 

 
powierzchnia użytkowa pomieszczeń  

o wysokości powyżej 2,20 m 
 

powierzchnia użytkowa pomieszczeń  
o wysokości od 1,40 m do 2,20 m  

(zaliczyć 50 % powierzchni) 
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Lp. Miejsce położenia nieruchomości Numer 

inwentarzowy 

budowli 

Nazwa budowli Wartość budowli 

Ulica   nr domu/ lokalu 

1      

2      

3      

4      

5      

6      

7      

8      

 

6.  pozostałe, w tym zajęte na 

prowadzenie odpłatnej 

statutowej działalności pożytku 

publicznego przez organizacje 

pożytku publicznego 

RAZEM 28. 29. 

 

30. 

 

 
powierzchnia użytkowa pomieszczeń  

o wysokości powyżej 2,20 m 
 

powierzchnia użytkowa pomieszczeń  

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

B.3 BUDOWLE LUB ICH CZĘŚCI  
1. budowle 
wartość w pełnych złotych określona na podstawie art. 4 ust.1 pkt 3 i ust. 3-7 ustawy 

o podatkach i opłatach  lokalnych 

31.  

 

32. 

 

33. 

 

C. ŁĄCZNA KWOTA ZWOLNIENIA 
Kwota zwolnienia 

Suma kwot z kol. B ( należy zaokrąglić do pełnych złotych ) 

34. 

D. DANE DOTYCZĄCE NIERUCHOMOŚCI I BUDOWLI ZWOLNIONYCH Z PODATKU,  

O KTÓRYCH MOWA W CZĘŚCI C 

Lp. Miejsce położenia nieruchomości Numer działki Powierzchnia gruntu Numer księgi 

wieczystej lub zbioru 

dokumentów 
Ulica   nr domu/ 

lokalu 
Numer obrębu Powierzchnia budynku 

1      

  

2      

  

3      

  

4      

  

5      

  

6      

  

7      

  

8      

  

OŚWIADCZENIE I PODPIS SKŁADAJĄCEGO / OSOBY REPREZENTUJĄCEJ 

SKŁADAJĄCEGO 
W przypadku podpisania deklaracji przez pełnomocnika do deklaracji dołącza się pełnomocnictwo, o ile nie zostało już wcześniej złożone oraz wnosi się  

opłatę skarbową od każdego złożonego pełnomocnictwa na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Dębicy. 
        Oświadczam, że znana jest mi odpowiedzialność karna skarbowa za podanie danych niezgodnych z rzeczywistością. 
Imię i nazwisko Podpis (pieczęć) składającego / osoby reprezentującej składającego 

 

 


