
Załącznik nr   11 do Uchwały nr XII/159/2015
Rady Miejskiej we Wrześni 
z dnia 30 listopada 2015r.

DN-Z/2 Załącznik nr (podać kolejny numer składanego załącznika) .................

POLA JASNE WYPEŁNIA PODATNIK, WYPEŁNIĆ NA MASZYNIE, KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE, DUŻYMI, DRUKOWANYMI LITERAMI

A. Przeznaczenie formularza -  niniejszy formularz stanowi załącznik do deklaracji w sprawie podatku od
nieruchomości DN

B. Określenie przedmiotu zwolnienia (należy wypełnić odrębnie dla każdej działki oznaczonej numerem
geodezyjnym w ewidencji gruntów i budynków)
1. Miejscowość: 2. Ulica i numer domu/lokalu:

3. Numer geodezyjny działki: 4. Numer księgi wieczystej *:

C. Tytuł prawny (należy zaznaczyć właściwy kwadrat krzyżykiem)
5. Właściciel 6. Współwłaściciel  7. Posiadacz samoistny  8. Współposiadacz 

samoistny 

9. Użytkownik
 wieczysty 

10.  Współużytkownik 
wieczysty

11. Posiadacz -
(najemca, dzierżawca)

12.  Współposiadacz 

D. Dane dotyczące zwolnień podatkowych 

Tytuł prawny zwolnienia
Grunty powierzchnia

(w m2 )

Budynki lub ich części 
powierzchnia

użytkowa (w m2)

Budowle 
wartość (w zł) 

A B C D

13. 14. 15. 16.

17. 18. 19. 20.

21. 22. 23. 24.

D.1. Razem podstawy zwolnienia
25.

…................................................

26.

…...................................................

27.

….......................................................

E. Obliczanie zwolnienia

E.1. Stawka podatku wynikająca  
z Uchwały Rady Miejskiej

28.

….................................................

29.

….....................................................

30.

…........................................................

E.2. Kwota zwolnienia w zł, gr 
(należy zaokrąglić do dwóch miejsc po 
przecinku)

31.

….................................................

32.

….....................................................

33.

….........................................................

E.3. Suma zwolnień
34.

                                                                              
….............................................................zł …...................... gr

Objaśnienia:
* - pola nieobowiązkowe do wypełnienia. 
**   – zgodnie  z  art.  4  ust.  2  ustawy z  dnia 12 stycznia 1991r.  o  podatkach i  opłatach  lokalnych -  powierzchnię
pomieszczeń  lub  ich  części  oraz  część  kondygnacji  o  wysokości  w  świetle  od  1,40  m do 2,20  m zalicza  się  do
powierzchni użytkowej budynku w 50 %, a jeżeli wysokość jest mniejsza niż 1,40 m, powierzchnię tę pomija się.
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