
1.Numer Identyfikacji Podatkowej składaj�cego deklaracj� 
 
................................................................................................... 

                                                         Zał�cznik Nr 1 
                                                         do Uchwały Rady Miejskiej w Pleszewie 
                                                         Nr XXXV/270/2005 z dnia 1 grudnia 2005 r.                                                                                         
                                                     _________________________________________ 

         Zał�cznik Nr 2 
          do Uchwały Rady Miejskiej w Pleszewie 
         Nr XXIV / 160 / 2004 z dnia 4 listopada 2004r. 

DN – 1                     DEKLARACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMO�CI 
 
 
 
 
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdro�enia 
nast�puj�cych dyrektyw Wspólnot Europejskich: 1) dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992 r. w sprawie ustanowienia wspólnych zasad dla 
niektórych typów transportu kombinowanego towarów mi�dzy pa�stwami członkowskimi (Dz. Urz. WE L 368 z 17.12.1992), 2) dyrektywy 1999/62/WE z 
dnia 17 czerwca 1999 r. w sprawie pobierania opłat za u�ytkowanie niektórych typów infrastruktury przez pojazdy ci��arowe (Dz. Urz. WE L 187 z 
20.07.1999).Dane dotycz�ce ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej, zamieszczone w niniejszej ustawie – z dniem uzyskania przez Rzeczpospolit� 
Polsk� członkostwa w Unii Europejskiej – dotycz� ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urz�dowym Unii Europejskiej – wydanie specjalne; tekst jedn. 
Dz.U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84 ze zm.). 
Składaj�cy:   Formularz przeznaczony dla osób prawnych, jednostek organizacyjnych oraz spółek nie maj�cych osobowo�ci prawnej b�d�cych 
wła�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 własno�� Skarbu Pa�stwa lub 
jednostki samorz�du terytorialnego oraz dla osób fizycznych b�d�cych współwła�cicielami lub współposiadaczami z osobami prawnymi, b�d� z innymi 
jednostkami organizacyjnymi nieposiadaj�cymi osobowo�ci prawnej lub z spółkami nieposiadaj�cymi osobowo�ci prawnej, z wyj�tkiem osób tworz�cych 
wspólnot� mieszkaniow�. 
Termin składania: Do 15 stycznia ka�dego roku podatkowego; w terminie 14 dni od zaistnienia okoliczno�ci maj�cych wpływ na powstanie, b�d� 
wyga�ni�cie obowi�zku podatkowego lub zaistnienia zdarze� maj�cych wpływ na wysoko�� podatku. 
Miejsce składania:  Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew wła�ciwy ze wzgl�du na miejsce poło�enia przedmiotów opodatkowania. 

A. MIEJSCE SKŁADANIA DEKLARACJI 
 3. Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew 

 
    63-300 Pleszew, ul. Rynek 1 

B. DANE SKŁADAJ�CEGO DEKLARACJ� (niepotrzebne skre�li�) 
       * - dotyczy składaj�cego deklaracj� nieb�d�cego osob� fizyczn�            ** - dotyczy składaj�cego deklaracj� b�d�cego osob� fizyczn� 

B.1 DANE IDENTYFIKACYJNE 
 4. Rodzaj składaj�cego deklaracj� (zaznaczy� wła�ciw� kratk�) 

    � 1. osoba fizyczna  �  2. osoba prawna    � 3. jednostka organizacyjna    �  4. spółka nie maj�ca osobowo�ci prawnej 
 5. Rodzaj własno�ci, posiadania (zaznaczy� wła�ciw� kratk�) 

    � 1. wła�ciciel       �  2. współwła�ciciel    � 3. posiadacz  samoistny     �  4. współposiadacz samoistny �  5. u�ytkownik wieczysty 
    � 6. współu�ytkownik wieczysty   � 7. posiadacz zale�ny (np. dzier�awca, najemca)    �  8. współposiadacz zale�ny (np. dzier�awca,                        
                                                                                                                                                                                                                          najemca). 

 
 

6. Miejsce/a (adres/y) poło�enia przedmiotów opodatkowania oraz identyfikator/y, numery działek, budynków, lokali ( Uwaga! Wykazuje si� 
odr�bnie dla ka�dej nieruchomo�ci ) 
 
 
 
 
 

 7. Numer/y ksi�gi wieczystej lub zbioru/ów dokumentów oraz nazwa s�du, w którym prowadzona jest ksi�ga wieczysta lub zbiór dokumentów     
( Uwaga! Wykazuje si� odr�bnie dla ka�dej nieruchomo�ci ) 
 
 
 

 8. Nazwa pełna * / Nazwisko, pierwsze imi�, drugie imi�** 
 
 

 9. Nazwa skrócona* / imi� ojca, imi� matki, data urodzenia ( Uwaga! Wykazuje si� tylko wówczas, gdy osobie fizycznej nie nadano numeru 
PESEL ) ** 
 

 10. Identyfikator REGON* / Numer PESEL** 
 

B.2 ADRES SIEDZIBY* / ADRES ZAMIESZKANIA** 
 11. Kraj 

 
12. Województwo 13. Powiat 

 14. Gmina 
 

15. Ulica 16. Numer domu / Numer lokalu 

 17. Miejscowo�� 
 

18. Kod pocztowy 19. Poczta 

C. OKOLICZNO�CI POWODUJ�CE KONIECZNO�� ZŁO�ENIA DEKLARACJI 
 20. Okoliczno�ci (zaznaczy� wła�ciw� kratk�) 

 � 1. deklaracja na dany rok        � 2. korekta deklaracji rocznej        � 3. wyga�ni�cie obowi�zku podatkowego 
 � 4.powstanie obowi�zku podatkowego w trakcie roku         � 5. zmiana miejsca zamieszkania lub siedziby 
 

 
na 

2. Rok 
 
........................................ 
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D. DANE DOTYCZ�CE PRZEDMIOTÓW OPODATKOWANIA (z wyj�tkiem zwolnionych) 

 Wyszczególnienie Podstawa 
opodatkowania 

Stawka 
podatku 
wynikaj�ca z 
Uchwały RM 
(ogłoszona w Dz. 
Urz�dowym 
Województwa 
Wielkopolskiego w 
roku 
poprzedzaj�cym 
dany rok 
podatkowy) w zł,gr 

Kwota 
podatku*** 

D.1 POWIERZCHNIA GRUNTÓW (Uwaga! Wykazujemy z dokładno�ci� do 1 m kw.) 
 1. zwi�zanych z prowadzeniem działalno�ci gospodarczej, 

bez wzgl�du na sposób zakwalifikowania w ewidencji 
gruntów i budynków 

21. 
 
................... m2 

22. 
 
.................,....... 

23. 
 
......................... 

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

24. 
 
.................... ha 

25. 
 
.................,....... 

26. 
 
......................... 

 3. pozostałe grunty, w tym zaj�te na prowadzenie odpłatnej 
statutowej działalno�ci po�ytku publicznego przez 
organizacje po�ytku publicznego 

 

27. 
 
................... m2 

28. 
 
.................,....... 

29. 
 
......................... 

D.2 POWIERZCHNIA U�YTKOWA BUDYNKÓW LUB ICH CZ	
CI (*) 
 1. mieszkalnych - ogółem 30. 

..................... m2 
31. 
.................,....... 

32. 
.......................... 

    w tym: 
    - kondygnacji o wysoko�ci od 1,40 do 2,20 m (zaliczy� 50% 

powierzchni) 
 
    - kondygnacji o wysoko�ci powy�ej 2,20 m  

33. 
........................... m2 

 
 
........................... m2 

 

34. 
........................,........ 
 
 
........................,........ 

35. 
................................. 
 
 
................................. 

* Do powierzchni u�ytkowej budynku lub jego cz��ci nale�y zaliczy� powierzchni� mierzon�, po wewn�trznej długo�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. 

 2. zwi�zanych z prowadzeniem działalno�ci gospodarczej 
oraz od cz��ci budynków mieszkalnych zaj�tych na 
prowadzenie działalno�ci gospodarczej ogółem, 

 
    w  tym: 
         - kondygnacji o wysoko�ci od 1,40 do 2,20 m (zaliczy� 50% 

powierzchni) 
         - kondygnacji o wysoko�ci powy�ej 2,20 m 

36. 
 
........................... m2 
 
 
........................... m2 

 
........................... m2 

37. 
 
.................,....... 
 
 
........................,........ 
 
........................,........ 

38. 
 
......................... 
 
 
................................. 
 
................................. 

 3. zaj�te na prowadzenie działalno�ci gospodarczej w 
zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym 
ogółem, 

 
    w tym: 
         - kondygnacji o wysoko�ci od 1,40 do 2,20 m (zaliczy� 50% 

powierzchni) 
         - kondygnacji o wysoko�ci powy�ej 2,20 m 

39. 
 
..................... m2 
 
 
........................... m2 

 
........................... m2 

40. 
 
.................,....... 
 
 
........................,........ 
 
........................,........
. 

41. 
 
.......................... 
 
 
................................. 
 
.................................. 

 4. zaj�te na prowadzenie działalno�ci gospodarczej w 
zakresie �wiadczenia usług medycznych ogółem, 

 
    w tym: 
         - kondygnacji o wysoko�ci od 1,40 do 2,20 m (zaliczy� 50% 

powierzchni) 
         - kondygnacji o wysoko�ci powy�ej 2,20 m 

42. 
......................m2 
 
 
........................... m2 

 
........................... m2 

43. 
.................,....... 
 
 
........................,........ 
 
........................,........ 

44. 
.......................... 
 
 
................................. 
 
................................. 

 5. pozostałych ogółem, w tym zaj�te na prowadzenie 
odpłatnej statutowej działalno�ci po�ytku publicznego 
przez organizacje po�ytku publicznego 
w tym: 

- kondygnacji o wysoko�ci od 1,40 do 2,20 m (zaliczy� 50% 
powierzchni) 

    - kondygnacji o wysoko�ci powy�ej 2,20 m 

 
45. 
..................... m2 
 
........................... m2 

 
........................... m2 

 
46. 
.................,....... 
 
........................,........ 
 
........................,........ 

 
47. 
.......................... 
 
................................. 
 
................................. 
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D.3 BUDOWLE 
 1. budowle***     (warto��, o której mowa w przepisach o 

podatkach dochodowych) 
48. 
......................... 

49. 
.................... 

50. 
......................... 

E. Ł�CZNA KWOTA PODATKU 
 Kwota podatku*** 

Suma kwot z kol. D (nale�y zaokr�gli� do pełnych złotych) 
51. 
......................... 

 
F. INFORMACJA O PRZEDMIOTACH  ZWOLNIONYCH 
               (poda� powierzchni�, b�d�  warto�� budowli przedmiotów zwolnionych oraz przepis prawa - z jakiego tytułu wyst�puje zwolnienie) 
 
 
 
G. O�WIADCZENIE I PODPIS SKŁADAJ�CEGO / OSOBY REPREZENTUJ�CEJ 
SKŁADAJ�CEGO 
       O�wiadczam, �e podane przeze mnie dane s� zgodne z prawd�. 
 52. Imi� 

 
53. Nazwisko 

 54. Data wypełnienia (dzie� - miesi�c - rok) 
 

55. Podpis (piecz��) składaj�cego / osoby reprezentuj�cej składaj�cego 

H. ADNOTACJE ORGANU PODATKOWEGO 
 56. Uwagi organu podatkowego 

 
 
 
 
 
 
 
 

 57. Identyfikator przyjmuj�cego formularz 
 

58. Data i podpis przyjmuj�cego formularz 

 
*** Zgodnie z art. 63 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2005 r. poz. 60 ze zm.), podstawy opodatkowania, 
kwoty podatków, odsetki za zwłok�, opłaty prolongacyjne, oprocentowanie nadpłat oraz wynagrodzenia przysługuj�ce płatnikom zaokr�gla si� do 
pełnych złotych, 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 pełnych złotych. 
 
 


