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poz. od nr 6 do nr 12 nie dotyczą osób prawnych i jednostek organizacyjnych, w tym 
spółek nieposiadających osobowości prawnejB. DANE PODATNIKA

16. Nr geodezyjnej jednostki rejestrowej (podać, gdy nie ma określonego 
pełnego adresu)

17. Nazwa obrębu (podać, gdy nie ma określonego pełnego adresu)

13. Nazwa ulicy 14. Nr domu 15. Nr lokalu

3. Pełna nazwa 

4. (NIP) Numer Identyfikacji Podatkowej Podatnika 

8.Pierwsze imię

18. Nr działki 19. Nr działki 20. Nr działki

C.1. POŁOŻENIE NIERUCHOMOŚCI

9. Drugie imię 10. Data urodzenia 1

11. Imię ojca 1 12. Imię matki 1

7. Nazwisko 

 NR DOKUMENTU

A. PRZEZNACZENIE FORMULARZA

osoba fizyczną osobą prawną

21. Nr działki

POLA JASNE WYPEŁNIA PODATNIK, WYPEŁNIĆ NA MASZYNIE, KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE, DUŻYMI, DRUKOWANYMI LITERAMI, CZARNYM LUB NIEBIESKIM 
KOLOREM

2. Podatnik składający załącznik jest (zaznaczyć właściwy kwadrat)

Powierzchnia w m2 wartość w pełnych zł

Budynki lub ich części 

23. 24. 25.

27. 28.

DANE O ZWOLNIENIACH PODATKOWYCH W PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI

1. Niniejszy formularz stanowi załącznik do (zaznaczyć odpowiedni kwadrat)

informacji IN deklaracji DN

jednostką organizacyjną, w tym spółką 
nieposiadającą osobowości prawnej

D. DANE DOTYCZĄCE ZWOLNIEŃ PODATKOWYCH WYNIKAJĄCYCH Z USTAWY O PODATKACH I 
OPŁATACH LOKALNYCH, LUB INNYCH USTAW, LUB UCHWAŁ RADY MIEJSKIEJ W RADOMIU

pow. użytkowa w m2
Podstawa prawna zwolnienia

C. DANE O NIERUCHOMOŚCIACH PODLEGAJĄCYCH ZWOLNIENIU

6. Nr PESEL

Grunty Budowle 

5. Identyfikator REGON 

22. Nr działki

Art. 7 ust. 1 pkt 1 - grunty, budynki i budowle wchodzące w skład 
infrastruktury kolejowej w rozumieniu przepisów o transporcie 
kolejowym, która:
a) jest udostępniana przewoźnikom kolejowym lub,
b) jest wykorzystywana do przewozu osób, lub
c) tworzy linie kolejowe o szerokości torów większej niż 1 435 mm

Art.7 ust.1 pkt 4 - budynki gospodarcze lub ich części: 
a) służące działalności leśnej lub rybackiej, 
b) położone na gruntach gospodarstw rolnych, służące wyłącznie 
działalności rolniczej, 
c) zajęte na prowadzenie działów specjalnych produkcji rolnej

29.

Art.7 ust.1 pkt 3 - budynki, budowle i zajęte pod nie grunty na 
obszarze części lotniczych lotnisk użytku publicznego

26.

Symbol dokumentu   ZZN

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr 589/2017

Rady Miejskiej w Radomiu

z dnia 18 grudnia 2017 r.
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Objaśnienia do załącznika ZZN

Art.7 ust.1 pkt 6 - grunty i budynki wpisane indywidualnie do 
rejestru zabytków, pod warunkiem ich utrzymania i konserwacji, 
zgodnie z przepisami o ochronie zabytków, z wyjątkiem części 
zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej

63.

31.

55.

59.

30.

Art. 7 ust. 1 pkt 8a - będące własnością Skarbu Państwa:

32. 33.

Art.7 ust.1 pkt 5 - grunty, budynki ich części zajęte wyłącznie na 
potrzeby prowadzenia przez stowarzyszenia statutowej działalności 
wśród dzieci i młodzieży w zakresie oświaty, wychowania, nauki i 
techniki, kultury fizycznej i sportu, z wyjątkiem wykorzystywanych 
do prowadzenia działalności gospodarczej, oraz grunty zajęte trwale 
na obozowiska i bazy wypoczynkowe dzieci i młodzieży

Art.7 ust.1 pkt 7 - grunty i budynki we władaniu muzeów 
rejestrowanych

34. 35.

a) grunty pod wodami powierzchniowymi płynącymi jezior, 36.

b) grunty zajęte po sztuczne zbiorniki wodne, z wyjątkiem gruntów 
przekazanych w posiadanie innym podmiotom niż wymienione w art. 
212 ust. 1 oraz art.. 213 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 20 lipca 2017r. - 
Prawo wodne (Dz. U. poz. 1566)

37.

Art.7 ust.1 pkt 10 - grunty stanowiące nieużytki, użytki ekologiczne, 
grunty zadrzewione i zakrzewione, z wyjątkiem zajętych na 
prowadzenie działalności gospodarczej

38.

Art.7 ust.1 pkt 14 - nieruchomości lub ich części zajęte na 
prowadzenie nieodpłatnej statutowej działalności pożytku 
publicznego przez organizacje pożytku publicznego

42. 43.

Art.7 ust.1 pkt 12 - położone na terenie rodzinnego ogrodu 
działkowego: grunty, altany działkowe i obiekty gospodarcze o pow. 

zabudowy do 35 m 2, oraz budynki stanowiące infrastrukturę 
ogrodową, w rozumieniu ustawy z dnia 13 grudnia 2013r. o 
rodzinnych ogrodach działkowych (Dz. U. z 2014r. poz. 40 oraz z 
205r. poz. 528) z wyjątkiem zajętych na działalność gospodarczą

39. 40. 41.

44. 45.

Art.7 ust.2 pkt 1 - uczelnie, zwolnienie nie dotyczy przedmiotów 
opodatkowania zajętych na działalność gospodarczą 

46. 47.

art. 7 ust. 1 pkt 15 - grunty i budynki lub ich części, stanowiące 
własność gminy, z wyjątkiem zajętych na działalność gospodarczą 
lub będących w posiadaniu innych niż gmina jednostek sektora 
finansów publicznych oraz pozostałych podmiotów

art. 7 ust. 2 pkt 2a - żłobki i kluby dziecięce oraz prowadzące je 
podmioty, w zakresie nieruchomości zajętych na prowadzenie 
żłobka lub klubu dziecięcego

50. 51. 52.

Art. 7 ust. 2 pkt 2 - publiczne i niepubliczne jednostki organizacyjne 
objęte systemem oświaty oraz prowadzące je organy, w zakresie 
nieruchomości zajętych na działalność oświatową

48. 49.

54.

Art.7 ust.3 – Rada gminy, w drodze uchwały, może wprowadzić inne 
zwolnienia przedmiotowe niż określone w ust. 1 oraz w art. 10 ust. 
1 ustawy z dnia 2 października 2003r. o zmianie ustawy o 
specjalnych strefach ekonomicznych i niektórych ustaw.

57.

Art.7 ust.2 pkt 5 – instytuty badawcze, z wyjątkiem przedmiotów 
opodatkowania zajętych na działalność gospodarczą

Inne zwolnienia od podatku od nieruchomości (podać podstawę 
prawną)

60. 61.

53.

Inne zwolnienia od podatku od nieruchomości (podać podstawę 
prawną)

71. Data wypełnienia załącznika 72. Podpis (pieczęć) podatnika / osoby reprezentującej podatnika 2

Inne zwolnienia od podatku od nieruchomości (podać podstawę 
prawną)
67.

68. 69.

2 niepotrzebne skreślić.

1 dotyczy osób fizycznych, którym nie nadano nr PESEL,

E. PODPIS PODATNIKA / OSOBY REPREZENTUJĄCEJ PODATNIKA

70.

58.56.

65. 66.64.

62.
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