
Załącznik nr  5 do uchwały nr 180/XXIX/2017 Rady Gminy Nowe Miasto z dnia 9 listopada 2017 r.                      
w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych.   

ZGB-1 

POLA JASNE WYPEŁNIA PODATNIK NA MASZYNIE, KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE, DYŻYMI LITERAMI, CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM 

ZAŁĄCZNIK  O GRUNTACH I OBIEKTACH BUDOWLANYCH 

1. Zaznaczyć właściwy kwadrat

 DOTYCZY DEKLARACJI NA PODATEK ROLNY
 DOTYCZY DEKLARACJI NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI
 DOTYCZY DEKLARACJI NA PODATEK LEŚNY

Z DNIA 
2. Data wypełnienia deklaracji

A. DANE IDENTYFIKACYJNE PODATNIKA *dotyczy podatnika niebędącego osobą fizyczną
** dotyczy podatnika będącego osobą fizyczną 

3. Nazwa skrócona* / Imię i nazwisko** 

4. Identyfikator podatkowy NIP* / PESEL*

B. DANE O GRUNTACH 

Lp. 
Rodzaj własności 

(Np. własność, współwłasność, 
posiadanie itp.)

Położenie  
(miejscowość) 

Nr ewidencyjne działek 
(Nr działek ,dla których prowadzona jest wspólna księga wieczysta wykazać w 

jednej pozycji) 
Nr księgi wieczystej Powierzchnia ogółem 

1 2 3 4 5 6 
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C. DANE O OBIEKTACH BUDOWLANYCH 

Lp. 
Rodzaj własności 

(Np. własność, współwłasność, 
posiadanie itp.)

Położenie 
(adres)

Nr ewidencji działki na której 
położony jest budynek lub budowla 

Opis funkcji 
budynku / Opis 

budowli (Np. budynek
mieszkalny, letniskowy, 

gospodarczy, kable 
energetyczne, sieć 
wodociągowa itp.)

Rok zakończenia 
budowy

Powierzchnia 
użytkowa 
budynków 

Wartość budowli 

1 2 3 4 5 6 7 8 
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