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ZN-1/B 1/1 

 

1. NIP / PESEL (niepotrzebne skreślić) 
1)

 
 
………………………………………………… 

2. Nr dokumentu                                      Załącznik nr 4 
                                     do uchwały nr XXXIX/295/2017 
                                     Rady Miejskiej w Parczewie 
                                     z dnia 28 listopada 2017 r. 

ZN-1/B          

 
DANE O ZWOLNIENIACH PODATKOWYCH W PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI 

 

A. PRZEZNACZENIE FORMULARZA 
 3. Niniejszy formularz stanowi załącznik do (zaznaczyć właściwy kwadrat): 

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

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

B.1. 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 imię, drugie imię ** 

  

C. DANE DOTYCZĄCE ZWOLNIEŃ PODATKOWYCH WYNIKAJĄCYCH Z USTAWY LUB 
UCHWAŁY RADY GMINY 
 
 

 
Tytuł prawny zwolnienia Grunty 

(powierzchnia w m
2
) 

Budynki lub ich 

części (powierzchnia 

użytkowa w m
2
)  

Budowle 

(wartość w zł) 

 Zwolnienie przedmiotowe i podmiotowe, o których mowa w art. 7 ust. 1 
i 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych 
 
……………………………………………………………………………………. 
(podać artykuł, ustęp, punkt lub literę, na podstawie którego  
przysługuje zwolnienie) 

7. 
 
 
 
 
 

8. 9. 

 Zwolnienie przedmiotowe i podmiotowe, o których mowa w art. 7 ust. 1 
 i 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych 
 
………………………………………………………………………………….. 
(podać artykuł, ustęp, punkt lub literę, na podstawie którego 
 przysługuje zwolnienie) 

10. 
 
 
 
 
 

11. 12. 

 Zwolnienie przedmiotowe i podmiotowe, o których mowa w art. 7 ust. 1 
 i 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych 
 
………………………………………………………………………………….. 
(podać artykuł, ustęp, punkt lub literę, na podstawie którego  
przysługuje zwolnienie) 

13. 14. 15. 

 Zwolnienie przyznane na podstawie innych ustaw 
 
………………………………………………………………………………….. 
 
………………………………………………………………………………….. 
 
………………………………………………………………………………….. 
(podać podstawę prawną: ustawę, artykuł, ustęp, punkt, literę) 

16. 17. 18. 

 Zwolnienie przyznane na podstawie uchwały Rady Miejskiej 
 
……………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………… 
(wpisać numer uchwały) 
 

19. 20. 21. 

 Zwolnienie przyznane na podstawie uchwały Rady Miejskiej 
 
…………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………… 
(wpisać numer uchwały) 

22. 23. 24. 

 Inne zwolnienie na podstawie ustawy lub uchwały 
 
…………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………… 
(wpisać numer ustawy lub uchwały) 
 

25. 26. 27. 

1) Numer PESEL wpisują podatnicy będący osobami fizycznymi objętymi rejestrem PESEL, nieprowadzący działalności gospodarczej lub 
niebędący zarejestrowanymi podatnikami podatku od towarów i usług. Identyfikator podatkowy NIP wpisują pozostali podatnicy. 


