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UCHWAŁA NR XIII/95/15 

RADY GMINY SANTOK 

z dnia 19 listopada 2015 r. 

w sprawie określenia wzorów formularzy obowiązujących w zakresie podatku od nieruchomości, podatku 

rolnego oraz leśnego 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2015r. 

poz.1515), art. 6 ust. 13 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (tj. Dz.U. z 2014r., 

poz.849 z późn. zm.), art. 6a ust. 11 ustawy z dnia 15 listopada 1984r. o podatku rolnym (tj.Dz.U. z 2013r., poz. 

1381 z późn. zm), oraz art. 6 ust. 9 ustawy z dnia 30 października 2002r. o podatku leśnym (tj.Dz. U. z 2013r., 

poz.465 z późn. zm.) uchwala się, co następuje: 

§ 1. Ustala się wzory: 

1. deklaracji DN-1 na podatek od nieruchomości dla 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, stanowiących własność Skarbu Państwa lub 

jednostki samorządu terytorialnego oraz dla osób fizycznych będących współwłaścicielami lub współposiadaczami 

z osobami prawnymi, bądź z innymi jednostkami organizacyjnymi nieposiadającymi osobowości prawnej lub ze 

spółkami nieposiadającymi osobowości prawnej, z wyjątkiem osób fizycznych tworzących wspólnotę mieszkaniową; 

stanowiącej załącznik Nr 1 do uchwały, 

2. deklaracji DR-1 na podatek rolny dla osób prawnych, jednostek organizacyjnych oraz spółek nieposiadających 

osobowości prawnej będących właścicielami gruntów, posiadaczami samoistnymi gruntów, użytkownikami 

wieczystymi gruntów, posiadaczami gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu 

terytorialnego oraz dla osób fizycznych będących współwłaścicielami lub współposiadaczami z osobami prawnymi 

lub z jednostkami organizacyjnymi, w tym spółkami, nieposiadającymi osobowości prawnej; stanowiącej załącznik 

Nr 2 do uchwały, 

3. deklaracji DL-1 na podatek leśny dla osób prawnych, jednostek organizacyjnych oraz spółek nieposiadających 

osobowości prawnej będących właścicielami lasów, posiadaczami samoistnymi lasów, użytkownikami wieczystymi 

lasów, posiadaczami lasów stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego oraz dla 

osób fizycznych będących współwłaścicielami lub współposiadaczami z osobami prawnymi lub z jednostkami 

organizacyjnymi, w tym spółkami, nieposiadającymi osobowości prawnej; stanowiącej załącznik Nr 3 do uchwały, 

4. informacji IN-1 w sprawie podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego od osób fizycznych będących: 

właścicielami nieruchomości, obiektów budowlanych lub gruntów, posiadaczami samoistnymi nieruchomości, 

obiektów budowlanych lub gruntów, użytkownikami wieczystymi gruntów, posiadaczami nieruchomości lub ich 

części albo obiektów budowlanych lub ich części, stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu 

terytorialnego; stanowiącej załącznik Nr 4 do uchwały, obowiązujące na terenie Gminy Santok. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Santok. 

§ 3. Traci moc uchwała Nr XIV/102/11 Rady Gminy Santok z dnia 28.11.2011r. w sprawie określenia wzorów 

formularzy obowiązujących w zakresie podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz leśnego. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Lubuskiego i ma zastosowanie od roku 2016.   
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