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1. Numer NIP 2. Numer Karty Podatnika 
 

DN-1     
DEKLARACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMO CI 

na
3. Rok 

 
 

  
piecz tka nag ówkowa podatnika 

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i op atach lokalnych (tekst jednolity Dz.U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844 z pó . zm.) 

Sk adaj cy: Formularz przeznaczony dla osób prawnych, jednostek organizacyjnych oraz spó ek niemaj cych osobowo ci prawnej b d cych 
w a cicielami nieruchomo ci lub obiektów budowlanych, posiadaczami samoistnymi nieruchomo ci lub obiektów budowlanych, 
u ytkownikami wieczystymi gruntów, posiadaczami nieruchomo ci lub ich cz ci albo obiektów budowlanych lub ich cz ci, 
stanowi cych w asno  Skarbu Pa stwa lub jednostki samorz du terytorialnego oraz dla osób fizycznych b d cych 
wspó w a cicielami lub wspó posiadaczami z osobami prawnymi, b d  z innymi jednostkami organizacyjnymi nieposiadaj cymi 
osobowo ci prawnej lub ze spó kami nieposiadaj cymi osobowo ci prawnej, z wyj tkiem osób fizycznych tworz cych wspólnot  
mieszkaniow . 

Termin sk adania: Do 15 stycznia ka dego roku podatkowego; w terminie 14 dni od zaistnienia okoliczno ci maj cych wp yw na powstanie, b d  
wyga ni cie obowi zku podatkowego lub zaistnienia zdarze  maj cych wp yw na wysoko  podatku. 

A. MIEJSCE SK ADANIA DEKLARACJI 
 4. Prezydent Miasta Krakowa dzia aj cy poprzez Urz d Miasta Krakowa,

  Wydzia  Podatków i Op at, Al. Powstania Warszawskiego 10 

B. OKOLICZNO CI POWODUJ CE KONIECZNO  Z O ENIA DEKLARACJI 
 5. Okoliczno ci powoduj ce obowi zek z o enia deklaracji (zaznaczy  w a ciwy kwadrat):

       1.Deklaracja roczna                     2. Korekta deklaracji rocznej (miesi c - rok)  

           3. Wyga niecie  obowi zku podatkowego             4. Zmiana miejsca zamieszkania lub siedziby 

           5. Powstanie obowi zku podatkowego w trakcie roku (miesi c - rok) 

C. PODMIOT ZOBOWI ZANY DO Z O ENIA DEKLARACJI 
 6. Rodzaj podmiotu (zaznaczy  w a ciwy kwadrat): 

     1. W a ciciel           2. Wspó w a ciciel               3. Posiadacz samoistny           4. Wspó posiadacz samoistny    

         5. U ytkownik wieczysty                                           6. Wspó u ytkownik wieczysty      

        7. Posiadacz zale ny (np. dzier awca, najemca)          8. Wspó posiadacz zale ny (np. dzier awca, najemca)               

D. DANE PODATNIKA                  * - dotyczy podatnika nieb d cego osob  fizyczn            ** - dotyczy podatnika b d cego osob  fizyczn  

D.1. DANE IDENTYFIKACYJNE  

 
7. Rodzaj podatnika (zaznaczy  w a ciwy kwadrat): 

     1. osoba fizyczna     2. osoba prawna         3. jednostka organizacyjna          4. spó ka, nieposiadaj ca osobowo ci prawnej 

 
8. Nazwa pe na * / Nazwisko ** 
 

 
 

 
9. Nazwa skrócona * / Pierwsze imi , drugie imi  ** 

 
10. Identyfikator REGON 

 

11. Numer PESEL  

 

 
12. Nr klasyfikacji wg PKD lub EKD 

 
13. Numer rachunku bankowego Podatnika 

-

-  

 

 

 

 

 

   

Za cznik numer 3  do Uchwa y nr ................

Rady Miasta Krakowa z dnia ................2009 r.
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D.2. ADRES SIEDZIBY * / ADRES ZAMIESZKANIA ** 
 14. Kraj 15. Województwo 16. Powiat 

 17. Gmina 18. Ulica 19. Nr domu 20. Nr lokalu

 21. Miejscowo  22. Kod pocztowy 23. Poczta

D.3. Adres do korespondencji  (wype ni  w przypadku innego adresu ni  adres siedziby) 
 24. Kraj 25. Województwo 26. Powiat 

 27. Gmina 28. Ulica 29. Nr domu 30. Nr lokalu

 31. Miejscowo  32. Kod pocztowy 33. Poczta

 34. Telefon 35. Adres e-mail

E. DANE DOTYCZ CE PRZEDMIOTÓW OPODATKOWANIA  DO ZAP ATY 
  

Podstawa 
opodatkowania 

powierzchnia w m2  lub 
warto  budowli w z  

 
Stawka podatku wynikaj ca 

z Uchwa y Rady Miasta 
Krakowa  

 

 
Kwota podatku 

E.1. POWIERZCHNIA GRUNTÓW 
 1. zwi zane z prowadzeniem dzia alno ci 

gospodarczej, bez wzgl du na sposób 
zakwalifikowania w ewidencji gruntów 
i budynków 

36. 
  
 
 
 
 

37. 

 
                            0,74 z  

38. 
 
 
 
 

 2. zwi zanych z prowadzeniem dzia alno ci 
gospodarczej po o onych na obszarach 
okre lonych w za czniku nr 1 na których 
rozpocz to proces inwestycyjny po spe nieniu 
warunków okre lonych w za czniku nr 2 do 
Uchwa y Nr  

39. 
 

40. 

 
                            
                            0,35 z  

41. 
 

       

 3. zaj tych na prowadzenie dzia alno ci 
gospodarczej w zakresie produkcji wyrobów 
piekarniczych, cukierniczych, mi snych 

42. 
 

43 
                            0,35 z  

44. 
 

       

 4. zaj tych na prowadzenie dzia alno ci 
gospodarczej w zakresie  betoniarstwa, 
kamieniarstwa, stolarstwa, mechaniki 
pojazdowej, blacharstwa pojazdowego, 
lakiernictwa pojazdowego 

45. 
 

46. 
                        

                            0,60 z  

47. 
 

       

 5.  zaj tych na prowadzenie dzia alno ci  w 
zakresie kultury fizycznej i sportu, w tym pola  golfowe

48. 
 

49.                    
                            0,23 z  

50. 
 

      

 6.  pod jeziorami, zaj tych na zbiorniki wodne 
retencyjne lub elektrowni wodnych 

 51. 
                                              ha

 52.                    
                             3,71 z  

 53. 
 

      

 7.  zaj tych pod cmentarze 54. 55.        
                            0,07 z  

56. 
 

      

 8.   grunty  pozosta e,  w  tym  zaj te  na  
prowadzenie  odp atnej  statutowej 
dzia alno ci po ytku publicznego przez 
organizacje po ytku publicznego 

57. 58. 
                          
                            0,32 z  

59. 
 

       

E.2 POWIERZCHNIA U YTKOWA BUDYNKÓW LUB ICH CZ CI 
(Do powierzchni u ytkowej budynku lub jego cz ci nale y zaliczy  powierzchni  mierzon , po wewn trznej d ugo ci cian na wszystkich 
kondygnacjach, z wyj tkiem  powierzchni  klatek  schodowych  oraz  szybów  d wigowych.  Za  kondygnacj   uwa a  si   równie   gara e  
podziemne,  piwnice,  sutereny  i  poddasza u ytkowe. Powierzchni  pomieszcze  o wys. do 1,40 m pomija si , powierzchni  pomieszcze  o 
wysoko ci 1,40 m � 2,20 m zalicza si  w 50% ) 

  
Podstawa 

opodatkowania w m2 

Stawka podatku wynikaj ca 
z Uchwa y Rady Miasta 

Krakowa 
Kwota podatku 

 1. Budynków mieszkalnych lub ich cz ci             
-ogó em 

60. 61. 
                            0,61 z  

62. 
 

 2. zwi zanych z prowadzeniem dzia alno ci       
gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych 
lub ich cz ci zaj tych na prowadzenie 
dzia alno ci gospodarczej 

63. 64.                                
 
                 19,70 z    

65. 
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 3. zaj tych na prowadzenie dzia alno ci 

gospodarczej, w których proces inwestycyjny 
zosta  zako czony po dniu 1 stycznia 2007 r. 
po o onych na obszarach okre lonych w 

za czniku nr 1 po spe nieniu warunków 
okre lonych w za czniku nr 2 do Uchwa y     
Nr  

66. 67.                                
 

                       
                        9,50 z   

68. 
 
 
 
 
 
 
 
 
            

 4. zaj tych na prowadzenie dzia alno ci 
gospodarczej w zakresie produkcji wyrobów 
piekarniczych, cukierniczych, mi snych 

69. 70.                                
                        9,50 z   

71. 
 
 

 5. zaj tych na prowadzenie dzia alno ci 
gospodarczej w zakresie betoniarstwa, 
kamieniarstwa, stolarstwa, mechaniki 
pojazdowej, blacharstwa pojazdowego, 
lakiernictwa pojazdowego 

72. 73.                                
                       
                           16,16 z  

74. 
 
 
 
 

 6. zaj tych na prowadzenie dzia alno ci 
gospodarczej w zakresie obrotu 
kwalifikowanym materia em siewnym 

75. 76.                                
                            8,84 z   

77. 
 
 

 7. zaj tych na prowadzenie dzia alno ci 
gospodarczej w zakresie udzielania 

     wiadcze  zdrowotnych 

78. 79.                                
                            1,97 z   

80. 
 
 

 8. zaj tych na prowadzenie dzia alno ci w 
zakresie kultury fizycznej i sportu  

81. 82.                 
                          
                            5,49 z  

83. 
 
 
 

 9. pozosta ych ogó em, w tym zaj tych na 
prowadzenie odp atnej statutowej dzia alno ci 
po ytku publicznego przez organizacje 
po ytku publicznego 

84. 85. 
                            
                            5,49 z  

86. 
 
 
 

E.3. BUDOWLE 
  Podstawa 

opodatkowania w z  
z dok adno ci  do 1 z   

 

Stawka podatku 
wynikaj ca z Uchwa y 
Rady Miasta Krakowa 

 
Kwota podatku 

 
 
 

 1. Budowle  87. 
 

 

88. 

2 % 
89. 
 

         
 2.budowle stadionów sportowych wraz   

   z infrastruktur   stanowi c   ca o      
techniczno-u ytkow  

90. 
 

 

91. 

   0,2 % 
92. 
 

         

F. CZNA KWOTA PODATKU 
 Kwota podatku 

Suma kwot wszystkich pozycji (nale y zaokragli  do pe nych z otych) 
93. 

G. INFORMACJA O PRZEDMIOTACH ZWOLNIONYCH 
       (poda  kwot  wyliczon  w w formularzach DN-1/B, DN-1/C) 

 Kwota  podatku  zwolniona 94. 

H. O WIADCZENIE I PODPIS OSOBY WYPE NIAJ CEJ DEKLARACJ  I OSOBY 
     UPOWA NIONEJ DO REPREZENTOWANIA PODATNIKA 

wiadomy odpowiedzialno ci karnej  wynikaj cej z art.270 § 1 Kodeksu Karnego o wiadczam, e podane przeze mnie dane s  zgodne   
z prawd .  

 95. Imi   I Nazwisko 96. Telefon kontaktowy

 97. Data wype nienia deklaracji (dzie  - miesi c - rok) 
 
 
 

98. Podpis (piecz ) osoby wype niaj cej 

 
 99. Imi    100. Nazwisko

 101. Data  (dzie  - miesi c - rok) 
 
 
 

102. Podpis (piecz ) osoby reprezentuj cej 

 

 

- -

- -
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I. ADNOTACJE ORGANU PODATKOWEGO 
 103. Kwota podatku do przypisu 

 

 104.Adnotacje co do wykonanych czynno ci kontrolnych 
 

 105. Dane osoby wprowadzaj cej dane do systemu 106. Data (dzie  - miesi c - rok) i Podpis sprawdzaj cego deklaracj  

 
***) Pouczenie 

 
Zgodnie z art.1a ustawy o podatkach i op atach lokalnych(tekst jednolity Dz.U.z 2006r nr 121 poz.844 ze zm.) grunty 
budynki i budowle zwi zane z prowadzeniem dzia alno ci gospodarczej to grunty budynki i budowle b d ce w posiadaniu 
przedsi biorcy (osoby fizycznej, osoby prawnej lub spó ki nieposiadaj cej osobowo ci prawnej) 
 
Zgodnie  z  art.63  §  1  ustawy  z  dnia  29  sierpnia  ordynacja  podatkowa  (Dz.U.  z  2005r  nr  8  poz.60  z  pó n. zm.)  
podstawy  opodatkowania,  kwoty podatków,  odsetki  za  zw ok   zaokr gla  si   do  pe nych  z otych,  w  ten  sposób,  e  
ko cówki  kwot  wynosz ce  mniej  ni   50  groszy  pomija  si ,  a ko cówki kwot wynosz ce 50 i wi cej groszy podwy sza 
si  do pe nych z otych. 
 
W przypadku niewp acenia w obowi zuj cych terminach i ratach kwoty podatku z poz. 71 lub wp acenia jej w niepe nej 
wysoko ci, niniejsza deklaracja stanowi  podstaw   do  wystawienia  tytu u  wykonawczego,  zgodnie  z  przepisami  art.2  
§  1  pkt  1,  art.3  §  1  i  art.3a  ustawy  z  dnia  17  czerwca  1966  r.  o post powaniu egzekucyjnym w administracji (tekst 
jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 229 poz. 1954, ze zm.). 
Wyliczony podatek od nieruchomo ci nale y wp aca  do 15 dnia ka dego miesi ca na przypisany do Podatnika 
indywidualny numer rachunku bankowego 
 
Uwaga: 
 
Niniejszy  druk  deklaracji  podatkowej  jest  obowi zuj cym  na  terenie  Gminy  Miejskiej  Kraków.  Deklaracj   uznaje  si   
za  z o on  wy cznie w przypadku, gdy wszystkie rubryki s   wype nione wraz ze stosownymi za cznikami w tym w 
szczególno ci z za cznikiem DN-1/A 
 

 

 

 

 

- -  


