
Na podstawie art. 7a ust. 3 ustawy z dnia 12 stycz-
nia 1991 r. o podatkach i op∏atach lokalnych (Dz. U.
z 2002 r. Nr 9, poz. 84, z póên. zm.2)) zarzàdza si´, co
nast´puje:

§ 1. Rozporzàdzenie okreÊla zasady prowadzenia
ewidencji podatkowej nieruchomoÊci, zwanej dalej
„ewidencjà”, w systemie informatycznym przez orga-
ny podatkowe, w tym zakres informacji obj´tych tà
ewidencjà.

§ 2. 1. System informatyczny powinien spe∏niaç
warunki okreÊlone w przepisach o warunkach tech-
nicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowia-
daç urzàdzenia i systemy informatyczne s∏u˝àce do
przetwarzania danych osobowych. 

2. System informatyczny powinien umo˝liwiaç: 

1) tworzenie raportów i zbiorczych zestawieƒ we-
d∏ug kryteriów definiowanych przez u˝ytkownika;

2) eksport danych zawartych w ewidencji do pliku
w formacie rozszerzalnego j´zyka znaczników

(XML), w celu ich porównywania z danymi zawar-
tymi w ewidencji gruntów i budynków prowadzo-
nej na podstawie przepisów prawa geodezyjnego
i kartograficznego, zwanej dalej „ewidencjà grun-
tów i budynków”.

3. Struktur´ i zasady budowy pliku w forma-
cie XML okreÊla za∏àcznik do rozporzàdzenia. 

§ 3. Ewidencja obejmuje dane niezb´dne do wy-
miaru i poboru podatku od nieruchomoÊci, podatku
rolnego lub podatku leÊnego, w tym:

1) dane dotyczàce podatników podatku od nierucho-
moÊci, podatku rolnego lub podatku leÊnego, zwa-
nych dalej „podatnikami”;

2) dane dotyczàce gruntów, budynków lub ich cz´Êci,
a tak˝e budowli lub ich cz´Êci zwiàzanych z prowa-
dzeniem dzia∏alnoÊci gospodarczej, podlegajà-
cych opodatkowaniu podatkiem od nieruchomo-
Êci, oraz gruntów podlegajàcych opodatkowaniu
podatkiem rolnym lub podatkiem leÊnym, zwa-
nych dalej „przedmiotami opodatkowania”. 

§ 4. 1. W ewidencji wykazuje si´ dane dotyczàce
podatników, w tym:

1) w odniesieniu do osób fizycznych:

a) nazwisko,

b) pierwsze imi´,

c) drugie imi´,

d) adres zamieszkania,
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e) numer identyfikacji podatkowej (NIP),

f) numer ewidencyjny PESEL,

g) numer identyfikacyjny REGON, o ile zosta∏
nadany; 

2) w odniesieniu do osób prawnych i jednostek or-
ganizacyjnych nieposiadajàcych osobowoÊci
prawnej: 

a) nazw´ pe∏nà lub nazw´ skróconà (firma),

b) adres siedziby,

c) numer identyfikacji podatkowej (NIP),

d) numer identyfikacyjny REGON.

2. W przypadku gdy osobie fizycznej nie nadano
numeru ewidencyjnego PESEL, w ewidencji wykazuje
si´ dat´ urodzenia oraz imiona rodziców podatnika. 

3. W ewidencji wykazuje si´ tak˝e, czy podatnik
jest w∏aÊcicielem, posiadaczem samoistnym, u˝yt-
kownikiem wieczystym lub posiadaczem zale˝nym
przedmiotów opodatkowania. 

§ 5. 1. W ewidencji wykazuje si´ dane dotyczàce
przedmiotów opodatkowania, w tym:

1) w odniesieniu do gruntów:

a) powierzchni´, okreÊlonà z dok∏adnoÊcià do 1 m2,

b) identyfikatory dzia∏ek ewidencyjnych, 

c) numer ksi´gi wieczystej lub zbioru dokumen-
tów oraz nazw´ sàdu, w którym jest prowadzo-
na ksi´ga wieczysta lub zbiór dokumentów;

2) w odniesieniu do budynków lub ich cz´Êci:

a) powierzchni´ u˝ytkowà, okreÊlonà zgodnie
z przepisami ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r.
o podatkach i op∏atach lokalnych,

b) identyfikatory budynków,

c) numer ksi´gi wieczystej lub zbioru dokumen-
tów oraz nazw´ sàdu, w którym jest prowadzo-
na ksi´ga wieczysta lub zbiór dokumentów, je-
˝eli budynek stanowi odr´bny od gruntu przed-
miot w∏asnoÊci;

3) w odniesieniu do budowli lub ich cz´Êci zwiàza-
nych z prowadzeniem dzia∏alnoÊci gospodarczej
— wartoÊç stanowiàcà podstaw´ opodatkowania
budowli, okreÊlonà zgodnie z przepisami ustawy
z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i op∏atach
lokalnych.

2. Je˝eli grunty sà sklasyfikowane w ewidencji
gruntów i budynków jako:

1) u˝ytki rolne albo jako grunty zadrzewione i zakrze-
wione na u˝ytkach rolnych i podlegajà opodatko-
waniu podatkiem rolnym — w ewidencji wykazuje
si´ oznaczenie u˝ytków gruntowych, a tak˝e klas

gleboznawczych, je˝eli grunty stanowià gospo-
darstwo rolne lub podlegajà zwolnieniu albo uldze
od podatku rolnego ze wzgl´du na oznaczenie kla-
sy gleboznawczej gruntu; 

2) lasy i podlegajà opodatkowaniu podatkiem le-
Ênym — w ewidencji wykazuje si´ powierzchni´
odr´bnie dla: lasów, lasów ochronnych, lasów
wchodzàcych w sk∏ad rezerwatów przyrody i la-
sów wchodzàcych w sk∏ad parków narodowych.

3. Je˝eli w budynku znajdujà si´ wydzielone samo-
dzielne lokale mieszkalne lub lokale o innym przezna-
czeniu, w rozumieniu przepisów o w∏asnoÊci lokali —
w ewidencji wykazuje si´ identyfikator lokalu oraz nu-
mer ksi´gi wieczystej i nazw´ sàdu, w którym jest pro-
wadzona ksi´ga wieczysta dla lokalu b´dàcego przed-
miotem odr´bnej w∏asnoÊci.

4. Dane, o których mowa w ust. 1 pkt 1 lit. b i c,
pkt 2 lit. b i c oraz ust. 3, wykazuje si´ w ewidencji od-
r´bnie dla ka˝dej nieruchomoÊci. Dla ka˝dej nierucho-
moÊci wykazuje si´ równie˝ informacje o po∏o˝eniu
nieruchomoÊci, w tym adres nieruchomoÊci. 

5. Je˝eli grunty, budynki lub ich cz´Êci albo bu-
dowle lub ich cz´Êci zwiàzane z prowadzeniem dzia∏al-
noÊci gospodarczej: 

1) podlegajà zwolnieniu albo uldze od podatku od
nieruchomoÊci, podatku rolnego lub podatku le-
Ênego — w ewidencji, oprócz danych, o których
mowa w ust. 1—4, wykazuje si´ równie˝ podsta-
w´ prawnà zastosowania zwolnienia albo ulgi;

2) znajdujà si´ na terenach zamkni´tych w rozumie-
niu przepisów prawa geodezyjnego i kartograficz-
nego — w ewidencji wykazuje si´ jedynie dane,
o których mowa w ust. 1 pkt 1 lit. a, pkt 2
lit. a i pkt 3;

3) sà przedmiotem wspó∏w∏asnoÊci lub znajdujà si´
w posiadaniu dwóch lub wi´cej podmiotów —
w ewidencji wykazuje si´ tego rodzaju informacj´.

§ 6. W ewidencji mogà byç wykazywane, oprócz
danych wymienionych w § 4 i 5, inne dane niezb´dne
do wymiaru i poboru podatku od nieruchomoÊci, po-
datku rolnego lub podatku leÊnego. 

§ 7. 1. Eksport danych, o którym mowa w § 2 ust. 2
pkt 2, powinien zostaç zapewniony do dnia 31 grudnia
roku nast´pujàcego po roku, w którym dane zawarte
w ewidencji gruntów i budynków mogà byç udost´p-
niane w formacie wymiany danych ewidencyjnych
okreÊlonym w przepisach prawa geodezyjnego i kar-
tograficznego. 

2. Dane, o których mowa w § 5 ust. 1 pkt 1 lit. b i c,
pkt 2 lit. b i c oraz ust. 3, wykazuje si´ w ewidencji nie
póêniej ni˝ w terminie okreÊlonym w ust. 1. 

§ 8. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem
1 stycznia 2005 r. 

Minister Finansów: w z. E. Mucha
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