
UCHWAŁA NR XXXIX/384/14 
RADY MIEJSKIEJ W OPOCZNIE 

z dnia 31 stycznia 2014 r. 

w sprawie zmiany uchwały Nr XII/99/11 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 16 listopada 2011 roku 
w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 
594, poz. 645, poz. 1318), art. 6a, ust. 11 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2013 r. 
poz. 1381), art. 6 ust. 9 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz. U. 2013 r. poz. 465), 
art. 6 ust. 13 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych1l (Dz. U. z 2010 r. Nr. 95, poz. 
613, Nr 96, poz 620, Nr 225, poz. 1461, Nr 226, poz.1475, z 201 lr. Nr 102, poz. 584, Nr 112, poz. 654, Nr 171, 
poz. 1016, Nr 232, poz. 1378) Rada Miejska w Opocznie uchwala co następuje: 

§ 1. W uchwale Nr XII/99/11 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 16 listopada 2011 roku w sprawie określenia 
wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z dnia 13 grudnia 2011 r. Nr 
363, poz. 3771), zmienionej uchwałą Nr XXIV/216/12 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 9 listopada 2012 r. 
(Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z dnia 12 grudnia 2012 r. poz. 4401), wprowadza się następującą zmianę: 

1) § 1 punkt 4 otrzymuje brzmienie: 
"określa się wzór załącznika informacji lub deklaracji na podatek od nieruchomości - "Dane o zwolnieniach 
podatkowych w podatku od nieruchomości" (ZN-1/B), stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały". 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Opoczna. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Łódzkiego, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2014 r. 

1lNiniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich: 1) 
dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992 r. w sprawie ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów transportu 
kombinowanego towarów między państwami członkowskimi (Dz. Urz. WE L 368 z 17.12.1992); 2) dyrektywy 1999/62/WE 
Z dnia 17 czerwca 1999 r. w sprawie pobierania opłat za użytkowanie niektórych typów infrastruktury przez pojazdy 
ciężarowe (Dz. Urz. WE L 187 z 20.01.1999). Dane dotyczą ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej, zamieszczone 
w niniejszej ustawie - z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej - dotyczą ogłoszenia 
tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej - wydanie specjalne. 
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Załącznik Nr 1 
do Uchwały Nr XXXIX/384/14 

Rady Miejskiej w Opocznie 
z dnia 31 stycznia 2014 

Numer Identyfikacji Podatkowej podatnika (NIP lub PESEL) Nr dokumentu 

CIT-SZN-1/B 
DANE O ZWOLNIENIACH PODATKOWYCH 

W PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI 

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

Ch deklaracjiDN-1 D 2. informacji IN-1 

B. DANE PODATNIKA 
• - dotyczy podatnika niebędącegoosobą fizyczną ** - dotyczy podatnika będącego osobą fizyczną 

B.1. DANE IDENTYFIKACYJNE 
Rodzaj podatnika (zaznaczyć właściwy kwadrat): 

Cl 1. osoba fizyczna Cl 2. osoba prawna Cl 3. jednostka organizacyjna, w tym spółka, nieposiadająca osobowości 
Nazwa pełna • I Nazwisko ** 

Nazwa skrócona* I Pierwsze Imię, drugie Imię** 

Identyfikator REGON 

I 
Numer PESEL** 

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

Grunty Budynki lub ich części Budowle 
Tytuł prawny zwolnienia powierzchnia w powierzchnia utytkowa w wartość w zł 

m2 m2 

Art.7 ust.1 pkt 1 - budowle kolejowe stanowiące całość 
techniczno-użytkową wraz z Instalacjami I urządzeniami, służące 
do ruchu pojazdów kolejowych, organizacji I sterowania tYim 
ruchem, umożliwiające dokonywanie przewozów osób ub 
rzeczy • wykorzystywane wyłącznie na potrzeby publicznego 
transportu kolejowego, a także zajęte pod nie grunty 

Art.7 ust.1 pkt 2 • budowle Infrastruktury portowej, budowle 
Infrastruktury zapewniającej dostęp do portów I przystani 
morskich oraz zajęte pod nie grunty 
Art.7 ust.1 pkt 2a • grunty, które znajdują się w posiadaniu 
podmiotu zarządzającego portem lub przystanią morską, 
pozyskane na potrzeby rozwoju portu lub przystani morskiej, 
zajęte na działalność określoną w statucie tego podmiotu, 
położone w granicach portów I przystani morskich • od 
pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym 
podmiot ten wszedł w Ich c,osladanle • nie dłużej niż przez okres 
5 lat, z wyjątkiem grunt w zajętych przez podmiot Inny niż 
podmiot zarządzający portem lub przystanią morską 

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

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, 
cl zalete na orowadzenle działów specjalnych produkcll rolnej 
Art.7 ust.1 pKt 5 • n1erucnomosc1 lub len części zaJ_ęte na 
potrzeby prowadzenia przez stowarzyszenia statutowej 
działalności wśród dzieci I młodzieży w zakresie oświaty, 
wychowania, nauki I techniki, kultury fizycznej I srrortu, 
z wyjątkiem wykorzystywanych do prowadzenia działa noścl 
gospodarczej, oraz grunty zajęte trwale na obozowiska I bazy 
wypoczynkowe dzieci I młodzieży 
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 
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zaJętycn na prowaazeme az1a1amosc1 gospoaarczeJ 

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

Art.7 ust.1 pkt 8 - grunty położone na obszarach objętych 
ochroną ścisłą, czynną lub krajobrazową, a także budynki 
I budowle trwale związane z gruntem, służące bezpośrednio 
osiąganiu celów z zakresu ochrony przyrody - w parkach 
narodowych oraz w rezerwatach przyrody 

Tytuł prawny zwolnienia 
Grunty Budynki lub ich części Budowle 

powierzchnia w m2 powierzchnia użytkowa w wartość w zł 
Art.7 ust.1 pkt Ba - będące własnością Skarbu Państwa: grunty 
pokryte wodami jezior o ciągłym dopływie lub odpływie wód 
powierzchniowych oraz grunty zajęte pod sztuczne zbiorniki wodne 

Art.7 ust.1 pkt 9 - budowle wałów ochronnych, grunty pod wałami 
ochronnymi I położone w międzywalach, z wyjątkiem zajętych na 
prowadzenie działalności gospodarczej przez Inne podmioty niż 
spółki wodne, Ich związki oraz związki wałowe 
Art.7 ust.1 pkt 10 - grunty stanowiące nieużytki, użytki ekologiczne, 
grunty zadrzewione I zakrzewione, z wyjątkiem zajętych na 
prowadzenie działalności gospodarczej 
Art.7 ust.1 pkt 11 - grunty stanowiące działki przyzagrodowe 
członków rolniczych spółdzielni produkcyjnych, którzy spełniają 
jeden z warunków: 
a) osiągnęli wiek emerytalny, 
b) są Inwalidami zaliczonym I do I albo li grupy, 
c) są niepełnosprawnymi o znacznym lub umiarkowanym stopniu 

niepełnosprawności, 
d) są osobami całkowicie niezdolnym I do pracy w gospodarstwie 

rolnym albo niezdolnymi do samodzielnej egzystencji 
Art. 7 ust.1 pkt 12 - budynki położone na terenie rodzinnych ogrodów 
działkowych, nieprzekraczające norm powierzchni ustalonych w 
przepisach Prawa budowlanego dla altan I obiektów gospodarczych, 
z wyjątkiem zajętych na działalność gospodarczą 

Art.7 ust.1 pkt 13 - budynki I budowle nowo wybudowane bądź 
zmodernizowane, oddane do użytkowania, wykorzystywane przez 
grupę producentów rolnych na działalność statutową, po uzyskaniu 
wpisu do rejestru grup - w okresie 5 lat od dnia uzyskania wpisu 
grupy do rejestru 
Art.7 ust.1 pkt 14 - nieruchomości lub Ich części zajęte na 
prowadzenie nieodpłatnej statutowej działalności pożytku 
publicznego przez organizacje pożytku publicznego 
Art.7 ust.2 pkt 1 - uczelnie, zwolnienie nie dotyczy przedmiotów 
opodatkowania zajętych na działalność gospodarczą 

Art. 7 ust. 2 pkt 2 - publiczne i niepubliczne ~ednostki 
organizacyjne obję!e systemem ąśy.riaty. oraz prowa ,zące ję 
or.Q~nrc, w zakresie meruchomosc1 zajętych na dzrałalnosc 
oswra ową 

Art. 7 ust. 2 pkt 3 - instytuty naukowe i pomocnicze jednostki 
naukowe Polskiej Akademii Nauk, w odniesieniu do 
nieruchomości lub ich części, które są niezb~ne do realizacji 
zadań o których mowa w art. 2 usta~ z dnia 3 kwietnia 2010 r. 
o Polskiej Akademii Nauk (Dz. U. Nr 96, poz. 619), zwolnienie nie 
dotycz~ przedmiotów opodatkowania zajętych na działalność 
gospo arczą 

Art. 7 ust. 2 pkt 4 - ~rowadzących zakła~ pracy chronionej 
spełniające warunek, o tórym mowa w art. ust. 1 pkt 1 lit. ti 
ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i 
społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 
2010 r. Nr 21\~oz. 1407, Nr 217, poz. 14271Nr226, poz. 1475), 
lub zakłady a ywności zawodowej - w zakresie przedmiotów 
opodatkowania zgłoszonych wojewoazie, jeżeli zgłoszenie zostało 
potwierdzone decyzj~ w sprawie ~rzyznania statusu zakładu 
pracy chronionej lu zakładu a tywności zawodowej albo 
zaświadczeniem - zajętych na prowadzenie tego zakładu, z 
wyjątkiem przedmiotow opodatkowania znajdujących się w 
posiadaniu zależnym podmiotów niebędących prowadzącymi 
zakłady prac~ chronionej spełniające warunek, o którym mowa w 
art. 28 ust. pkt 1 lit. b ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o 
rehabilitacji zawodowej i ~o/ecznej oraz zatrudnianiu osób 
niepełnosprawnych lub zakła y aktywności zawodoweh 

Art. I ust. 2 pkt 5 - instytuty badawcze, z wyj~tkiem przedmrotow 
opodatkowania zajętych na działalność gospo arczą 

Art.7 ust.2 pkt Sa - przedsiębiorcy o statusie centrum 
badawczo-rozwojowego uzyskanym na zasadach określonych w 
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ustawie z ama zs 11pca .:uu" r. o nleKtorycn rormach wspierania 
działalności Innowacyjnej (Dz.U. Nr 179, poz.1484) w odniesieniu do 
przedmiotów opodatkowania zajętych na cele prowadzonych badań I 
prac rozwojowych 

Art.7 ust.2 pkt 6 - Polski Związek Działkowców, z wyjątkiem 
przedmiotów opodatkowania zajętych na działalność gospodarczą 

Art.7 ust.3 Zwalnia się od podatku od nieruchomości budynki lub Ich 
części, budowle I grunty wykorzystane do prowadzenia działalności 
sportowej 
Art.7 ust.3 Zwalnia się od podatku od nieruchomości budynki lub Ich 
części, budowle I grunty wykorzystane do prowadzenia cmentarzy 

Art.7 ust.3 Zwalnia się od podatku od nieruchomości budowle 
służące do odprowadzania I oczyszczania ścieków, rurociągi I 
przewody sieci rozdzielczej wody 

Inne zwolnienia 

Id: 52DB3EFA-EA8A-4A41-9A91-C9C48F62590F. Podpisany 

/,A_C) 
O~K1cznie 

.•::chowsk1 

Strona 3 


