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A. INFORMACJA O ZAŁĄCZNIKU

ZN-1
WYKAZ NIERUCHOMOŚCI

Załącznik nr 3 do uchwały Rady Miasta Opola nr XXXI/567/16 z dnia 29 września 2016 r.

Załącznik ZN-1 jest integralną częścią składanej przez podatnika informacji lub deklaracji na podatek od nieruchomości, rolny lub leśny. Wypełnia 

się jeden załącznik dla każdej z posiadanych nieruchomości, przy czym za nieruchomość dla celów niniejszego formularza uważa się 

nieruchomość posiadającą odrębną księgę wieczystą lub odrębny adres (miejsce położenia). Dopuszczalne jest zastąpienie przez podatnika 

niniejszego załącznika przez odrębny wykaz posiadanych nieruchomosci, o ile szczegółowość danych zawartych w tym zastępczym dokumencie 

będzie nie mniejsza niż określona w niniejszym załączniku. W przypadku informacji IN-1, jeżeli zgłoszeniu podlega jedna nieruchomość, nie 

wypełnia się załącznika ZN-1.

10. Powierzchnia działki

własność

1. Numer załącznika

3. Nazwisko i imię lub nazwa podatnika lub podatników składających formularz wskazany w części A

2. Formularz stanowi załącznik do (zaznaczyć kwadrat):

1. informacja IN-1

2. deklaracja DN-1

1. informacja IR-1

2. deklaracja DR-1

1. informacja IL-1

2. deklaracja DL-1

B. DANE PODATNIKA SKŁADAJĄCEGO FORMULARZ WYMIENIONY W CZĘŚCI A.

C. PRZEDMIOT OPODATKOWANIA
5. Rodzaj własności (zaznaczyć właściwy kadrat):4. Adres (miejsce położenia) nieruchomości (jeżeli można 

wskazać)

6. Numer księgi wieczystej (zbioru dokumentów)

7. Nr działki i karta (arkusz) mapy 8. Obręb geodezyjny 9. Klasyfikacja geodezyjna

użytkowanie wieczyste

posiadanie zależne

posiadanie samoistne

C.1. GRUNTY
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C.2 Budynki i lokale Rodzaj (mieszkalny, niemieszkalny)Powierzchnia użytkowa

C. 3. Budowle
15. Nr inwentarzowy (środka trwałego) 16. Nazwa budowli 17. Wartość budowli (zgodnie z art.4 ust 1-9 ustawu o 

podatkach i opłatach lokalnych)

11. Idenrtyfikatory geodezyjne budynków 

i lokali

12. Kondygnacji o wys. pow. 

2,20m

13. Kondygnacji o wys. od 1,40 

m do 2,20 m (wykazać w 50%)

14. Rodzaj budynku (lokalu)

                                                                                                                     ZN-1 Strona 2 z 2


