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Nazwa usługi: 

ZŁOśENIE DEKLARACJI NA PODATEK OD NIERUCHOMO ŚCI, ROLNY, 
LEŚNY PRZEZ OSOBY PRAWNE  
Podstawa prawna: 
Art. 6 ust. 9 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844 z późn. zm.) 

Art. 6a ust. 8 ustawy z dnia 15 listopada 1984r. o podatku rolnym ( Dz. U. z 2006r. Nr 136, poz. 969 z późn. zm.) 

Art. 6 ust. 5 ustawy z dnia 30 października 2002r. o podatku leśnym ( Dz. U. Nr 200, poz. 1682 z późn. zm.) 

Wymagane dokumenty: 
• Deklaracja (DN-1, DR-1, DL-1) wraz z dokumentami stwierdzającymi stan powierzchni gruntów 

Sposób załatwienia sprawy:  

• ZłoŜenie deklaracji lub korekty deklaracji na podatek od nieruchomości, rolny, leśny od osób prawnych 

Opłaty:   

Nie pobiera się 

Przewidywany termin załatwienia sprawy :  Niezwłocznie 

Odpowiedzialno ść za załatwienie sprawy:   

� Nazwa: Referat Finansowo - Podatkowy 

� Osoba właściwa do załatwienia sprawy: mgr Iwona Rogala    - Inspektor w Referacie FP 

                                                                                         mgr Maria Podkalicka - Inspektor w Referacie FP 
                                                                                       

� Nr pokoju: 20- II piętro 

� Nr tel./fax: tel.  (13) 469-21-18 wew. 34,  fax  (13) 469-23-21  

� Godziny pracy: 7.00 - 15.00 

Tryb odwoławczy: Nie przysługuje 

Uwagi:    

• ZłoŜenia deklaracji (DN-1, DR-1, DL-1) dokonują przedsiębiorcy będący osobami prawnymi 

• deklaracja na podatek od nieruchomości(DN-1),  

• na podatek leśny(DL-1),  

• na podatek rolny(DR-1) 

(formularze do pobrania w p. 20) 

Deklaracje na podatek od nieruchomości, na podatek rolny lub na podatek leśny, na dany rok podatkowy, osoby prawne składają organowi 

podatkowemu właściwemu ze względu na miejsce połoŜenia przedmiotów opodatkowania , gruntu lub lasu, w terminie do dnia 15 stycznia, a 

jeŜeli obowiązek podatkowy powstał po tym dniu- w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie tego 

obowiązku.  

Opracował:  Celina Derewońko- Kierownik Referatu FP 
 

Zatwierdził: mgr Barbara Brzezińska – Warchoł- Sekretarz Gminy 

 


