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URZĄD MIASTA NOWY TARGURZĄD MIASTA NOWY TARG
Wydział Podatków i  Opłat

Nazwa świadczonej 
usługi

Zwolnienie z podatku od nieruchomości budynków, w których do celów grzewczych
stosowane są ekologiczne źródła ciepła takie jak: ogrzewanie gazowe, elektryczne,
pompy ciepła

Opis usługi

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.

Kogo dotyczy Osoby fizyczne

Wymagane 
dokumenty

Dokument potwierdzający stosowanie ekologicznego źródła ciepła

Formularze/wnioski
do pobrania

Formularze obowiązujące od dnia 1 lipca 2019r., do chwili obecnej tj. 2021

1. IN-1  Informacja  o  nieruchomościach  i  obiektach  budowlanych  -  
Ministerstwo Finansów

Wersje do pobrania - PDF

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    

BROSZURA  DO  FORMULARZA  „INFORMACJA  O
NIERUCHOMOŚCIACH I OBIEKTACH BUDOWLANYCH” - IN-
1(1) oraz ZAŁĄCZNIKÓW ZIN-1(1), ZIN-2(1) i ZIN-3(1)

Formularze obowiązujące od dnia 1 stycznia 2018r. do 30 czerwca 2019r.

1. Informacja w sprawie podatku od nieruchomości – IN-1  , wersja edytowalna
IN-1

2. Załącznik  do  deklaracji  i  informacji:  Dane  o  nieruchomościach-  ZN-  
1/A, wersja edytowalna ZN-1/A

3. Załącznik do deklaracji  i  informacji:  Dane o zwolnieniach podatkowych -  
ZN- 1/B, wersja edytowalna ZN-1/B

Wymagane opłaty, 
forma i miejsce ich 
wnoszenia

Nie podlega opłacie

https://www.nowytarg.pl/dok/urm/urm_2017_393_z02_int.pdf
https://www.nowytarg.pl/dok/urm/urm_2017_393_z02.pdf
https://www.nowytarg.pl/dok/urm/urm_2017_393_z02.pdf
https://www.nowytarg.pl/dok/urm/urm_2017_393_z02.pdf
https://www.nowytarg.pl/dok/urm/urm_2015_148_z03_int.pdf
https://www.nowytarg.pl/dok/urm/urm_2015_148_z03.pdf
https://www.nowytarg.pl/dok/urm/urm_2015_148_z03.pdf
https://www.nowytarg.pl/dok/urm/urm_2017_393_z01_int.pdf
https://www.nowytarg.pl/dok/urm/urm_2017_393_z01_int.pdf
https://www.nowytarg.pl/dok/urm/urm_2017_393_z01_int.pdf
https://www.nowytarg.pl/dok/urm/urm_2017_393_z01.pdf
https://www.podatki.gov.pl/media/5741/mf-broszura-in-1.pdf
https://www.podatki.gov.pl/media/5741/mf-broszura-in-1.pdf
https://www.podatki.gov.pl/media/5741/mf-broszura-in-1.pdf
https://www.podatki.gov.pl/media/5036/zin3-01-11.pdf
https://www.podatki.gov.pl/media/5035/zin2-01-12.pdf
https://www.podatki.gov.pl/media/5034/zin1-01-16.pdf
https://www.podatki.gov.pl/media/5028/in1-01-23.pdf
https://epuap.gov.pl/wps/myportal/strefa-klienta/katalog-spraw/podatki-oplaty-cla/rozliczenie-podatku-od-nieruchomosci/-in-1-realizacja-obowiazku-podatkowego-w-podatku-od-nieruchomosci
https://epuap.gov.pl/wps/myportal/strefa-klienta/katalog-spraw/podatki-oplaty-cla/rozliczenie-podatku-od-nieruchomosci/-in-1-realizacja-obowiazku-podatkowego-w-podatku-od-nieruchomosci


Jednostka, osoby do
kontaktu

Wydział Podatków i Opłat, Urząd Miasta Nowy Targ

Bożena Tomasik, pok. 016 
Alicja Gryguś, pok. 016
Katarzyna Kilanowicz, pok. 016
Katarzyna Kluś, pok. 013
Izabela Stanczak-Jarząbek, pok. 015

Miejsce składania 
dokumentów

Wydział  Obsługi  Mieszkańców  i  Przedsiębiorców  Urzędu  Miasta  Nowy  Targ,
ul. Krzywa 1, parter, pokój nr 001.

Godziny pracy Urzędu:
poniedziałek: 7.30 - 16.00
wtorek – czwartek: 7.30 - 15.30
piątek: 7.30 - 15.00

  Dokumenty można również składać pocztą tradycyjną na adres urzędu.

Termin załatwienia 
sprawy

bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie
skomplikowanej nie później niż w ciągu 2 miesięcy od dnia wszczęcia postępowania

Złożenie wniosku 
elektronicznie

poprzez platformę ePUAP, adres skrzynki Urzędu Miasta Nowy Targ (7b6sl73ik2)

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 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)

Tryb odwoławczy Brak

Uwagi i dodatkowe 
informacje

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.

1. 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

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20190001104
https://www.nowytarg.pl/jb_ud.php?zm=2015-148-000-000
https://www.nowytarg.pl/jb_ud.php?zm=2017-393-000-000
https://www.nowytarg.pl/jb_ud.php?zm=2017-389-000-000
https://www.nowytarg.pl/jb_ud.php?zm=2016-221-000-000


na wymianie systemu ogrzewania, na okres obowiązywania zwolnienia czyli
nie dłużej niż do 2022 roku.

2. 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
XLI/389/2017 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 23 października 2017 r. w sprawie:
zmiany uchwały dotyczącej zwolnień w podatku od nieruchomości).

W celu informacji  odnośnie  zwolnienia z  podatku od nieruchomości  z tytułu
stosowania ekologicznych źródeł ciepła prosimy o kontakt:

Bożena Tomasik, Katarzyna Kilanowicz  tel. 18 26 11 212
bozena_tomasik@um.nowytarg.pl, katarzyna_kilanowicz@um.nowytarg.pl

Alicja Gryguś tel. 18 26 11 203
alicja_grygus@um.nowytarg.pl

Katarzyna Kluś tel. 18 26 11 207
katarzyna_klus@um.nowytarg.pl

Izabela Stanczak-Jarząbek tel 18 26 11 258
izabela_stanczakjarzabek@um.nowytarg.pl

Opracował: Katarzyna Kilanowicz, Izabela Stanczak-Jarząbek

Zatwierdził: mgr Kryj-Mozdyniewicz Barbara – Naczelnik PiO

Obowiązuje od: 01 Styczeń 2021 r.
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