
KARTA INFORMACYJNA  
ZGŁOSZENIE OBOWIĄZKU PODATKOWEGO LUBKOREKTA 

ZOBOWIĄZANIA PODATKOWEGOWPODATKU OD 
NIERUCHOMOŚCI/ ROLNYM/ LEŚNYM OD OSÓB PRAWNYCH  

(DN-1, DR-1, DL-1) 
 
Sprawa:  
Zgłoszenie obowiązku podatkowego lub korekta zobowiązania podatkowego w podatku od nieruchomości/ 
rolnym/ leśnym od osób prawnych 
 
Podstawa prawna 
Art. 9 ust. 6 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2017 poz. 1785 z późn. 
zm.) 
Art. 6a ust. 8 pkt 1, 2, 3 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2017 poz. 1892 z późn. zm.)  
Art. 6 ust. 5 pkt 1, 2, 3 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym leśnym (Dz. U. z 2017 poz. 1821 z 
późn. zm.) 
Miejsce załatwienia sprawy 
Referat Podatków  
Pokój nr  7 
Tel.: (22) 780-65-16 wew.126 
Poniedziałek  800-1800 
Wtorek - Piątek 800-1600 

 
Wymagane dokumenty 
1. Wypełniony formularz DN-1 
2. Wypełniony formularz DR-1 
3. Wypełniony formularz DL-1 
4. Załączniki: 

 
„Deklaracja na podatek od 
nieruchomości”. „Deklaracja na podatek 
rolny”. „Deklaracja na podatek leśny” 

- Wypis z ewidencji gruntów (w przypadku zgłoszenia obowiązku podatkowego po raz pierwszy) 
- Dokument uzasadniający dokonanie korekty (akt notarialny kupna, sprzedaży, darowizny). 
 
Opłaty Brak. 
 
Termin załatwienia sprawy 
Do 30 dni.  
Do 60 dni – w sprawach szczególnie skomplikowanych wymagających przeprowadzenia dodatkowego postępowania 
wyjaśniającego po wcześniejszym poinformowaniu strony. 
 
Tryb odwoławczy Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem 
organu, który wydał decyzję. Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od doręczenia decyzji stronie. 
 
Uwagi  
1. Osoby prawne są zobowiązane składać w terminie do 15 stycznia, organowi podatkowemu właściwemu ze 

względu na miejsce położenia przedmiotów opodatkowania, deklaracje na podatek od nieruchomości, rolny, 
leśny na dany rok podatkowy sporządzane na formularzu wg ustalonego wzoru oraz odpowiednio korygować 
deklaracje w razie zaistnienia zdarzenia mającego wpływ na obowiązek podatkowy i wysokość zobowiązania w 
terminie 14 dni od zaistnienia zdarzenia  

2. W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia 


