
1. Numer Identyfikacji Podatkowej podatnika 
 
 

2. Nr dokumentu 

                                                                                                                    Załącznik Nr 3 
                                                                                                                                                                             do Uchwały Nr XXI/116/2004                                                                                                                          
                                                                                                                                                                              Rady Gminy Pęczniew 
                                                                                                                                                                              z  dnia 30 listopada 2004 r.  

ZN -1A 
DANE  O  NIERUCHOMOŚCIACH 

 
   
        Załącznik ZN-1/A przeznaczony jest dla jednej nieruchomości. W przypadku, gdy podatnik 
posiada na terenie gminy więcej niż jedną nieruchomość należy wypełnić odrębne załączniki. 
 

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

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

B. DANE PODATNIKA 
* -Dotyczy podatnika nie będącego osobą fizyczną                               **- dotyczy podatnika będącego osobą fizyczną 
  
5. Rodzaj podatnika ( zaznaczyć właściwy kwadrat ) : 

□ 1. osoba fizyczna        □ 2. osoba prawna            □ 3. jednostka organizacyjna, w tym spółka nie posiadająca osobowości prawnej 
6.Nazwa pełna */ Nazwisko ** 

 
 
 

7.Nazwa skrócona */ Pierwsze imię, drugie imię ** 
 
 
8. Identyfikator REGON                  9.Numer PESEL ** 

 
 

C. DANE O NIERUCHOMOŚCIACH I OBIEKTACH BUDOWLANYCH 
PODLEGAJĄCYCH OPODATKOWANIU LUB ZWOLNIENIU 
C.1. POŁOŻENIE NIERUCHOMOŚCI 
 
10. Położenie nieruchomości ( adres ) 
 
 
 

C.2. TYTUŁ PRAWNY ( zaznaczyć właściwy kwadrat ) : 
11. Rodzaj własności 

□ 1. Własność                         □ 2. Współwłasność 

12. Rodzaj posiadania samoistnego 

□ 1. posiadanie                 □ 2. współposiadanie 
13. Rodzaj użytkowania 

□ 1. użytkowanie wieczyste   □ współużytkowanie 

14. Rodzaj posiadania zależnego 

□ 1. posiadanie                 □ 2. współposiadanie 

C.3.DENTYFIKATORY GEODEZYJNE DZIAŁEK, BUDYNKÓW, LOKALI 1) 

 
15. Działki 
 
 
16. Budynki 
 
 
17. Lokale 
 
 

C.4. KSIĘGA WIECZYSTA 
 
18. Numer księgi wieczystej (zbioru dokumentów ) 19. Nazwa sądu 

 
 
 

3. Nr załącznika 

 



                              
1) Identyfikatory wykazuje się, jeżeli zostały nadane 

 
Objaśnienia 

Załącznik ZN-1/A Dane o nieruchomościach powinien zawierać informacje o jednej 
nieruchomości, a zatem podatnik powinien wypełnić tyle załączników ile posiada 
nieruchomości. Za odrębną nieruchomość należy rozumieć, nie tylko nieruchomość 
posiadającą odrębną księgę wieczystą, ale także nieruchomość posiadającą odrębny adres  
( miejsce położenia ). 
  W części C. 1. załącznika ZN-1/A podatnik podaje pełny adres nieruchomości 
składający się z nazwy miejscowości, kodu pocztowego, nazwy ulicy, numeru budynku, 
numeru lokalu lub wskazuje miejsce położenia nieruchomości ( nazwa miejscowości, kod 
pocztowy ) w przypadku, gdy pozostałe dane adresowe nie występują. 
  W części C.3. załącznika ZN-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 2001 
roku w sprawie ewidencji gruntów i budynków ( Dz. U. Nr 38 poz. 454 ) 


