
 

 

UURRZZĄĄDD  MMIIAASSTTAA  NNOOWWYY  TTAARRGG  
Wydział  Podatków i Opłat 

Tel. 18 26 11 212, 18 26 11 203, 18 26 11 207, 18 26 11 302 

Zwolnienie z podatku od nieruchomości budynków, w których  do celów grzewczych 

stosowane są ekologiczne źródła ciepła  takie jak: OGRZEWANIE GAZOWE, 

ELEKTRYCZNE, POMPY CIEPŁA (jzs_f_017_01) 

Formularze/wnioski 

do pobrania 

Formularze obowiązujące od dnia 1 lipca 2019r. 

 

1. Informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych – 

IN-1, 

2. Załącznik do informacji: Dane o nieruchomościach- ZIN-1  

3. Załącznik do informacji: Dane o zwolnieniach podatkowych 

– ZIN-2 

4. Załącznik do informacji: Dane pozostałych podatników – 

ZIN-3 

Formularze obowiązujące od dnia 1 stycznia 2018r. do 

30.06.2019r. 
5. Informacja w sprawie podatku od nieruchomości – IN-1, 

6. Załącznik do deklaracji i informacji: Dane o 

nieruchomościach- ZN-1/A  

7. Załącznik do deklaracji i informacji: Dane o zwolnieniach 

podatkowych - ZN- 1/B 

Jednostka/osoba 

odpowiedzialna 

Bożena Tomasik pok.016; ulice od litery A-L 

Katarzyna Kilanowicz pok.016 ulice od litery  Ł -T  

Alicja Gryguś pok. 016;  Al. Tysiąclecia, os. Oleksówki, ul. 

Kowaniec 

Aneta Bieda pok. 015;  ul. Ustronie, ul. Ustronie Górne, os. Witosa, 

ul. Willowa, ul. Waksmundzka  

Katarzyna Kluś pok. 013; ul. Marii Pajerskiej, ul. Wojska Polskiego, 

ul. Zachemskiego, ul. Zalewowa, ul.  Zielona, os. Zadział 

Miejsce składania 

dokumentów 

Pokój nr 001, parter, w godzinach pracy Urzędu:  

poniedziałek  7.30 - 16.00 

wtorek - czwartek 7.30 - 15.30 

piątek  7.30 - 15.00 

Podstawa prawna 

Uchwała Nr XXV/221/2016 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 27 

czerwca 2016 roku w sprawie:  zwolnień z podatku od nieruchomości 

Uchwała NR XLI/389/2017 Rady Miasta Nowy Targ  z dnia 23 

października 2017 r. w sprawie: zmiany uchwały dotyczącej zwolnień 

w podatku od nieruchomości. 

Uchwała Nr XLII/393/2017 Rady Miasta Nowy  Targ z dnia 20 

listopada 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/148/2015 Rady 

http://www.nowytarg.pl/urm/urm_2004_106_z02.pdf
http://www.nowytarg.pl/urm/urm_2004_106_z02.pdf
http://www.nowytarg.pl/urm/urm_2004_106_z02.pdf
http://www.nowytarg.pl/urm/urm_2004_106_z03.pdf
http://www.nowytarg.pl/urm/urm_2004_106_z03.pdf
http://www.nowytarg.pl/urm/urm_2004_106_z04.pdf
http://www.nowytarg.pl/urm/urm_2004_106_z04.pdf


Miasta Nowy Targ z dnia 7 grudnia 2015 roku w sprawie: określenia 

wzorów formularzy - deklaracji i informacji na podatek od 

nieruchomości, rolny i leśny, obowiązujących na terenie Miasta 

Nowego Targu 

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 maja 2019r. w sprawie 

wzorów informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych 

oraz deklaracji na podatek od nieruchomości (Dz. U. z 2019r. poz. 

1104) 

Przedmioty 

zwolnienia 

1. budynki mieszkalne, w których na dzień 01.01.2018r., do 

celów grzewczych stosowane są ekologiczne źródła ciepła 

takie jak: ogrzewanie gazowe , elektryczne, pompy ciepła, za 

wyjątkiem budynków lub ich części związanych z 

prowadzeniem działalności gospodarczej. Okres 

obowiązywania zwolnienia wynosi 5 lat począwszy od 2018 

do 2022 roku. 

2. budynki mieszkalne, w których dokona się zmiany systemu 

ogrzewania po 01.01.2018r. na ekologiczne źródła ciepła takie 

jak: ogrzewanie gazowe, elektryczne, pompy ciepła, za 

wyjątkiem budynków lub ich części związanych z 

prowadzeniem działalności gospodarczej, począwszy od dnia 

1 stycznia następującego po roku, w którym zakończono 

inwestycję polegającą na wymianie systemu ogrzewania, na 

okres obowiązywania zwolnienia czyli nie dłużej niż do 2022 

roku. 

3. budynki mieszkalne wybudowane po 01.01.2018 roku, w 

których zastosowano ekologiczne źródła ciepła takie jak: 

ogrzewanie gazowe, elektryczne, pompy ciepła za wyjątkiem 

budynków lub ich części związanych z prowadzeniem 

działalności gospodarczej począwszy od dnia 1 stycznia 

następującego po roku, w którym zakończono budowę lub 

rozpoczęto użytkowanie budynku na okres obowiązywania 

zwolnienia, czyli nie dłużej niż do 2022 roku. 

Zwolnienia nie stosuje się gdy w budynkach o których mowa w 

ust.3,4,5 stosowane są również inne źródła ciepła nie wymienione w 

tych ustępach. (Uchwała Nr NR XLI/389/2017 Rady Miasta Nowy 

Targ z dnia 23 października 2017 r. w sprawie: zmiany uchwały 

dotyczącej zwolnień w podatku od nieruchomości). 

 

Opracowała Barbara Kryj- Mozdyniewicz  

Obowiązuje od 1 lipca 2019r. 

 

http://www.nowytarg.pl/jb_ud.php?zm=2017-389-000-000

