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Urz�d Miejski w Bukownie, ul. Kolejowa 16, 32-332 Bukowno tel. +48 (32) 642-10-38, fax. 642-15-44 Sekretariat@um.bukowno.pl

Deklaracja na podatek od nieruchomo�ci

 Wymagane dokumenty:
Deklaracja na podatek od nieruchomo�ci (formularz DN-1)

Opłaty:
Nie pobiera si�

 Przewidywany termin załatwienia sprawy:
W dniu zło�enia deklaracji

 Jednostka odpowiedzialna:
Referat  Finansowo – Ksi�gowy (FK)

Nr pokoju: nr 19

Nr telefonu: 642 15 33 wew. 55

Godziny urz�dowania:  poniedziałek                                 8.00 – 16.00
                                           wtorek, �roda, czwartek, pi�tek   7.00 – 15.00                                       

 Tryb odwoławczy:
Nie obowi�zuje

 Podstawa prawna:

 Ustawa z dnia 30 Podstawa prawna: Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (niniejsza ustawa
dokonuje w zakresie swojej regulacji wdro�e� 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 miedzy
pa�stwami członkowskimi (Dz. Urz. WEL 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.
Rzeczpospolita Polska członkowstwa w Unii Europejskiej – dotycz� ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urz�dowym Unii
Europejskiej – wydanie specjalne. Dziennik Ustaw z z 2006r., Nr 121 poz. 844 ze zm.)

 Uwagi:
1. Deklaracje nale�y zło�y� do 15 stycznia ka�dego roku podatkowego: w terminie 14 dni od załatwienia okoliczno�ci maj�cych

wpływ na powstanie, b�d� wyga�ni�cie obowi�zku podatkowego lub zaistnienia zdarze� maj�cych wpływ na wysoko��
podatków

2. Deklaracja stanowi tytuł wykonawczy w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17.06.1996 roku o post�powaniu
egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2005r., Nr 229, poz. 1954 z pó�n. zm.),

3. Formularz przeznaczony jest 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� innymi jednostkami organizacyjnymi nie
posiadaj�cymi osobowo�ci prawnej lub z spółkami nie posiadaj�cymi osobowo�ci prawnej, z wyj�tkiem osób tworz�cych
wspólnot� mieszkaniow�.


