
Informacja  
dla organów podatkowych w sprawie wzorów formularzy deklaracji i informacji 

na podatki: od nieruchomości, rolny i leśny 

 
 
Ministerstwo Finansów, spełniając oczekiwania organów podatkowych przygotowało 
następujące projekty wzorów formularzy podatkowych w związku z wydaniem 
rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2004 r. w sprawie ewidencji 
podatkowej nieruchomości (Dz. U. Nr 107, poz. 1138). 
 
Podatek od nieruchomości 
• Deklaracja na podatek od nieruchomości (DN-1) 
• Informacja w sprawie podatku od nieruchomości (IN-1) 
• Załącznik do deklaracji i informacji: Dane o nieruchomościach (ZN-1/A) 
• Załącznik do deklaracji i informacji: Dane o zwolnieniach podatkowych (ZN-1/B) 

Podatek rolny 
• Deklaracja na podatek rolny (DR-1) 
• Informacja w sprawie podatku rolnego (IR-1) 
• Załącznik do deklaracji i informacji: Dane o nieruchomościach (ZR-1/A) 
• Załącznik do deklaracji i informacji: Dane o zwolnieniach podatkowych (ZR-1/B) 

Podatek leśny 
• Deklaracja na podatek leśny (DL-1) 
• Informacja w sprawie podatku leśnego (IL-1) 
• Załącznik do deklaracji i informacji: Dane o nieruchomościach leśnych (ZL-1/A) 
• Załącznik do deklaracji i informacji: Dane o zwolnieniach podatkowych (ZL-1/B) 
 

UWAGA  

 
Obowiązujące wzory formularzy, zgodnie z art. 6 ust. 13 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o 
podatkach i opłatach lokalnych, art. 6a ust. 11 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku 
rolnym oraz art. 6 ust. 9 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym określa w 
drodze uchwały rada gminy. Zamieszczone poniŜej formularze deklaracji oraz informacji na 
podatki: od nieruchomości, rolny i leśny stanowią jedynie jeden z moŜliwych do 
wykorzystania wzór zeznań podatkowych zaproponowany przez Ministerstwo Finansów.  
W przypadku podjęcia decyzji o przyjęciu na terenie gminy zamieszczonych poniŜej wzorów, 
konieczne jest ich zatwierdzenie przez radę gminy w drodze uchwały i opublikowanie 
zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
 

Objaśnienia 
Zaprezentowane formularze wymagają uzupełnienia i dostosowania do potrzeb konkretnego 
urzędu w następujący sposób: 
 
1. W części A w poz. 4 wszystkich formularzy deklaracji i informacji  naleŜy wpisać 
nazwę i adres siedziby organu podatkowego. 



 
2. Formularze: DN-1 część E. kolumna Stawka podatku, DR-1 część F., poz. 124, DL-1 
część E. kolumna Stawka podatku naleŜy uzupełnić wstawiając w odpowiednich polach 
stawki podatkowe obowiązujące na terenie gminy na dany rok.  
 
3. W formularzu DR-1 naleŜy ponadto w części E. w kolumnie Przelicznik wpisać 
właściwe ze względu na okręg podatkowy wartości przeliczników. W przypadku, gdy na 
terenie danej gminy występuje więcej niŜ jeden okręg podatkowy, moŜna zwielokrotnić część 
E. w formularzu DR-1 oraz IR-1 lub zobowiązać podatnika, który posiada uŜytki rolne 
zlokalizowane w róŜnych okręgach podatkowych na terenie gminy do wypełnienia dwóch 
formularzy DR-1 lub IR-1.  
 
4. W przypadku, gdy rada gminy korzysta z uprawnienia do róŜnicowania stawek podatku od 
nieruchomości, w deklaracji i informacji na podatek od nieruchomości w części E. naleŜy 
odpowiednio dostosować i uzupełnić katalog rodzajów nieruchomości.  
 
5. W przypadku, gdy na mocy uchwały rada gminy wprowadziła dodatkowe, poza 
ustawowymi, zwolnienia lub ulgi w podatkach, w załącznikach ZN-1/B, ZR-1/B oraz ZL-
1/B (Dane o zwolnieniach podatkowych) naleŜy uzupełnić katalog o tytuły prawne tych 
zwolnień lub ulg podatkowych.  
 
6. W załącznikach ZN-1/A, ZR-1A, ZL-1/A (Dane o nieruchomościach) znajdują się części 
C.3. i C.4., w których podatnik powinien wykazać identyfikatory działek, budynków i lokali 
oraz dane dotyczące księgi wieczystej nieruchomości.  
 
Zgodnie z § 7 ust. 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2004 r. w sprawie 
ewidencji podatkowej nieruchomości obowiązek wykazania tych danych w ewidencji 
podatkowej powstaje w terminie do dnia 31 grudnia roku następującego po roku 
udostępnienia gminie danych z ewidencji gruntów i budynków w formacie określonym 
przepisami prawa geodezyjno-kartograficznego. Z tego względu gmina moŜe podjąć decyzję 
o niezamieszczaniu ww. pól w formularzach do momentu powstania obowiązku, jednak 
wydaje się celowe jak najwcześniejsze rozpoczęcie pozyskiwania tych danych.  
 
7. W załącznikach ZN-1/A, ZR-1/A, ZL-1/A naleŜy przystosować wielkość pola 
przeznaczonego do wpisywania przez podatników identyfikatorów działek ewidencyjnych, 
stosownie do posiadanych informacji o moŜliwej maksymalnej liczbie działek znajdujących 
się w posiadaniu podatnika na terenie danej gminy. 
 
8. W załącznikach ZN-1/B, ZR-1/B, ZL-1/B moŜna przewidzieć zamieszczenie 
dodatkowego pola w kolumnie Tytuł prawny zwolnienia (ulgi), przykładowo pod nazwą Inne, 
co pozwoli na wpisanie dodatkowego tytułu prawnego zwolnienia (ulgi), które ewentualnie 
moŜe zostać wprowadzone w trakcie roku podatkowego, bez konieczności podejmowania 
uchwały w sprawie nowego formularza podatkowego. 
 
 
Formularze mogą zostać uzupełnione o dodatkowe dane potrzebne dla wymiaru i poboru 
podatków, takie jak przykładowo: 
• adres podatnika do korespondencji, 
• dane o organie rejestrowym (w przypadku osoby prawnej), 
• informacja o posiadaniu uŜytków rolnych na terenie innej gminy (podatek rolny), 



• dane o długości budowli liniowych na terenie gminy, 
• informacja o numerze konta bankowego, na które moŜna dokonywać wpłaty podatku, 
• informacja o pozostałych współwłaścicielach (współposiadaczach) nieruchomości. 
 
Objaśnienia szczegółowe: 
• Podatnik powinien złoŜyć deklarację lub informację wraz z wymaganym kompletem 
załączników, w tym co najmniej jeden lub więcej załącznik Dane o nieruchomościach, w 
zaleŜności od liczby posiadanych na terenie gminy nieruchomości. Załącznika Dane o 
zwolnieniach podatkowych podatnik nie wypełnia, jeśli nie korzysta ze zwolnień lub ulg 
podatkowych.  
• W przypadku spółki cywilnej odpowiednie formularze wypełnia kaŜdy ze wspólników 
spółki (spółka cywilna nie jest właścicielem nieruchomości). 
• W polu C formularza deklaracji lub informacji podatnik określa czy wypełnia formularz 
jako właściciel, uŜytkownik, posiadacz, czy jako współwłaściciel, współuŜytkownik lub 
współposiadacz. Poza przypadkiem określonym w art. 3 ust. 5 ustawy o podatkach i opłatach 
lokalnych dotyczącym odrębnej własności lokali,  
z którą związany jest udział we współwłasności gruntów oraz części wspólnych budynku 
określony ułamkowo, zgodnie z obowiązującymi przepisami, nie jest dopuszczalne 
zaznaczenie przez podatnika obydwu opcji na jednym formularzu. Przykładowo, jeśli 
podatnik ma dwie nieruchomości, przy czym jest właścicielem jednej nieruchomości, a drugą 
nieruchomość ma we współwłasności, powinien wypełnić dwa formularze deklaracji 
(informacji): odrębnie dla nieruchomości będącej przedmiotem własności oraz odrębnie dla 
nieruchomości pozostającej we współwłasności.  
• W części D.1 deklaracji i informacji przez oznaczenie jedną lub dwoma gwiazdkami 
wskazano, które dane identyfikacyjne wypełnia podatnik niebędący osobą fizyczną,  
a które podatnik będący osobą fizyczną. W polu dotyczącym identyfikatora REGON 
oznaczenie nie występuje, poniewaŜ powinien je wypełnić kaŜdy podatnik posiadający taki 
identyfikator, zarówno osoba fizyczna, osoba prawna, jak i jednostka organizacyjna 
nieposiadająca osobowości prawnej. 
• W części D.1 deklaracji i informacji dane dotyczące daty urodzenia i imion rodziców podaje 
podatnik, któremu zgodnie z ustawą z dnia 10 kwietnia 1974r. o ewidencji ludności i 
dowodach osobistych (Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 993, ze zm.) nie nadano numeru PESEL. 
• We wszystkich polach formularzy, w których podatnik wpisuje powierzchnię, 
ze względu na poprawność porównania danych ewidencji podatkowej nieruchomości  
z danymi ewidencji gruntów i budynków, a takŜe prawidłową weryfikację powierzchni 
uŜytków rolnych spełniającej definicję gospodarstwa rolnego, naleŜy zwrócić uwagę na 
wpisanie danych z wymaganą dokładnością: w przypadku powierzchni gruntów powinna być 
to dokładność do 1 m2, a zatem jeśli powierzchnia podawana jest w ha - podatnik powinien 
wykazać ją z dokładnością do czterech miejsc po przecinku. 
• Załącznik ZN-1A, ZR-1/A, ZL-1/A Dane o nieruchomościach powinien zawierać 
informacje o jednej nieruchomości, a zatem podatnik powinien wypełnić tyle załączników ile 
posiada nieruchomości. Za odrębną nieruchomość naleŜy rozumieć nie tylko nieruchomość 
posiadającą odrębną księgę wieczystą, ale takŜe nieruchomość posiadającą odrębny adres 
(miejsce połoŜenia).  
• W części C.1. załączników ZN-1/A, ZR-1/A, ZL-1/A podatnik podaje pełny adres 
nieruchomości składający się z nazwy miejscowości, kodu pocztowego, nazwy ulicy, numeru 
budynku, numeru lokalu lub wskazuje miejsce połoŜenia nieruchomości (nazwa 
miejscowości, kod pocztowy) w przypadku, gdy pozostałe dane adresowe nie występują. 
• W części C.2. załączników ZN-1/A, ZR-1/A, ZL-1/A podatnik podaje tytuł prawny do 
nieruchomości: własność (współwłasność), uŜytkowanie wieczyste (współuŜytkowanie), 



posiadanie samoistne (współposiadanie), posiadanie zaleŜne (współposiadanie). Pod pojęciem 
posiadacza zaleŜnego naleŜy rozumieć osoby, które posiadają nieruchomości stanowiące 
własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego, jeŜeli posiadanie to wynika 
z umowy lub z innego tytułu prawnego, a takŜe jest bez tytułu prawnego (z wyłączeniem 
posiadania samoistnego).  
• W części C.3. załączników ZN-1/A, ZR-1/A, ZL-1/A podatnik powinien podać 
identyfikatory działek, budynków lub lokali nadane dla celów ewidencji gruntów  
i budynków zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rozwoju Regionalnego  
i Budownictwa z dnia 29 marca 2001r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków  
(Dz. U. z 2001 r., Nr 38, poz. 454).  
• Identyfikatory składają się z kilku części. Przykładowo: identyfikator działki ewidencyjnej 
składa się z kodu województwa, kodu powiatu, kodu gminy, oznaczenia typu gminy, numeru 
ewidencyjnego obrębu, w szczególnych przypadkach  
- oznaczenia arkusza mapy ewidencyjnej oraz numeru ewidencyjnego działki. PoniewaŜ dla 
podatnika podanie pełnej postaci identyfikatora moŜe okazać się  
w praktyce trudne, uzasadnione jest zrezygnowanie z wymogu zamieszczenia przez podatnika 
danych dotyczących kodu województwa, kodu powiatu, kodu gminy  
i oznaczenia typu gminy, które są znane urzędowi i mogą być uzupełnione  
w ewidencji. MoŜliwe jest równieŜ uzupełnienie przez gminę formularzy o te początkowe 
części identyfikatorów, podobnie jak w przypadku stawek podatków oraz przeliczników 
stosowanych w podatku rolnym. W przypadku, gdy podatnik powinien podać tylko numer 
ewidencyjny obrębu, oznaczenie arkusza mapy ewidencyjnej oraz numer ewidencyjny działki, 
naleŜy zamieścić odpowiednią instrukcję dla podatnika na formularzu. 
• Załączniki ZN-1/B, ZR-1/B, ZL-1/B zawierają dane dotyczące zwolnień podatkowych (ulg), 
których podstawą prawną jest ustawa o podatkach i opłatach lokalnych, ustawa o podatku 
rolnym oraz ustawa o podatku leśnym, a takŜe zwolnienia (ulgi) podatkowe wprowadzone na 
mocy uchwały rady gminy. Podatnicy nie wykazują natomiast danych o przedmiotach 
opodatkowania podlegających wyłączeniu z opodatkowania oraz zwolnionych z podatków na 
mocy odrębnych ustaw ("pozapodatkowych"), jak np. ulgi i zwolnienia przyznane na mocy 
odrębnych ustaw kościołom i związkom wyznaniowym lub zwolnienie z podatku od 
nieruchomości obejmujące grunty, budowle i budynki, które są zajęte na prowadzenie 
działalności gospodarczej na terenie strefy ekonomicznej.  
 
Zagadnienia, na które naleŜy szczególnie zwrócić uwagę podatnikowi 
 
• Podatnik powinien dostarczyć komplet wypełnionych formularzy, tzn. wraz  
z formularzem deklaracji (informacji) takŜe załącznik ZN-1/A, ZR-1/A, ZL-1/A (jeden 
załącznik dla jednej nieruchomości) oraz, jeśli korzysta ze zwolnień lub ulg podatkowych, 
załącznik ZN-1/B, ZR-1/B lub ZL-1/B. NaleŜy poinformować podatnika, Ŝe pod pojęciem 
nieruchomości rozumie się nieruchomość o odrębnym miejscu połoŜenia (adresie) lub 
odrębnym numerze księgi wieczystej. 
• Podatnik powinien składać odrębne formularze deklaracji (informacji) w przypadku, gdy 
jest właścicielem, uŜytkownikiem, posiadaczem i jednocześnie współwłaścicielem, 
współuŜytkownikiem lub współposiadaczem. 
• W przypadku spółki cywilnej odpowiednie formularze wypełnia kaŜdy ze wspólników 
spółki. 
• Identyfikator REGON powinien podać równieŜ podatnik, który jest osobą fizyczną 
prowadzącą działalność gospodarczą, takŜe gdy działalność ta jest prowadzona  
w formie spółki cywilnej. 
• Podatnik, który posiada numer PESEL nie musi podawać danych dotyczących daty 



urodzenia i imion rodziców. 
• NaleŜy zwrócić uwagę na podanie danych o powierzchni uŜytków rolnych  
z wymaganą dokładnością do 1m2.  
• W części C.1. załączników ZN-1/A, ZR-1/A, ZL-1/A podatnik powinien podać adres 
nieruchomości: nazwę miejscowości, kod pocztowy, ulicę, a takŜe numer domu  
i numer lokalu, jeśli nieruchomość posiada taką numerację. W przypadku, gdy nieruchomość 
nie posiada numeracji (np. nieruchomość nieprzeznaczona pod zabudowę) informacja o 
połoŜeniu będzie ograniczona do nazwy miejscowości, kodu pocztowego oraz, w przypadku 
gdy miejscowość posiada ulice, nazwy ulicy. 
• NaleŜy wyjaśnić pojęcie identyfikatora działki, budynku i lokalu oraz zwrócić uwagę na 
prawidłowy zapis identyfikatorów (zgodny z ewidencją gruntów i budynków). 
 
 
W przypadku korekty deklaracji  w formularzu naleŜy podać skorygowaną kwotę podatku, 
zarówno łączną, jak i od danego rodzaju przedmiotu opodatkowania, odpowiadającą 
wysokości pełnej rocznej kwoty podatku z uwzględnieniem zmiany będącej przyczyną 
złoŜenia korekty. 

 


