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Wymiar podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości dla osób prawnych 

MIEJSCE ZAŁATWIENIA 

SPRAWY 
Wydział  Finansów 

OSOBA WŁAŚCIWA DO 

ZAŁATWIENIA SPRAWY 

insp. ds. wymiaru podatków 

pokój nr 18 

tel: 257541860 

SPOSÓB ZAŁATWIENIA 

SPRAWY 

Osób prawnych, jednostek organizacyjnych oraz spółek niemających osobowości 

prawnej będących właścicielami nieruchomości lub obiektów budowlanych, 

posiadaczami samoistnymi nieruchomości lub obiektów budowlanych, 

użytkownikami wieczystymi gruntów, posiadaczami nieruchomości lub ich części 

albo obiektów budowlanych lub ich części – położonych na obszarze Gminy 

Żelechów. 

Deklaracje na podatek rolny / leśny od osób prawnych należy składać w terminie 

do 31 stycznia każdego roku organowi podatkowemu właściwemu ze względu na 

miejsce położenia podmiotów opodatkowania, a jeżeli obowiązek podatkowy 

powstał w trakcie roku podatkowego lub zaistniały inne okoliczności mające 

wpływ na wysokość opodatkowania – deklaracje należy złożyć w terminie 14 dni 

od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie lub zmianę obowiązku. 

WYMAGANE DOKUMENTY 

Deklaracja na podatek rolny DT-1 

Deklaracja na podatek leśny DL – 1 

Deklaracja na podatek od nieruchomości DN -1 

OPŁATY Nie podlega opłacie skarbowej 

TERMIN I SPOSÓB 

ZAŁATWIENIA SPRAWY 

W terminie do 1 miesiąca od złożenia kompletnej deklaracji. W sprawach 

szczególnie skomplikowanych termin ten może ulec wydłużeniu do 2 miesięcy. 

TRYB ODWOŁAWCZY 

 

Nie przysługuje 

 

FORMULARZE DO 

POBRANIA 

Dostępne w pokoju nr 18 Urzędu Miejskiego w Żelechowie lub na stronie 

www.zelechow.pl w zakładce dokumenty do pobrania 

PODSTAWA PRAWNA 

Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. 2018 

poz. 1445) 

Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz.U. 2018 poz. 800) 

Ustawa  z 15 listopada  1984 r. o podatku rolnym (Dz.U. z 2017 r., poz. 1892 ze 

zm.) 

- Ustawa z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz.U. z 2018 r., poz. 

994 ze zm.) 
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