
Uchwała nr XI/ 83 / 2015 

Rady Miejskiej w Poniecu 

z  dnia 24 listopada 2015 r. 

 

w sprawie: określenia wzorów formularzy deklaracji i informacji podatkowych 

 

              Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 

1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 1515 ze zmianami), art. 

6 ust. 13 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity 

Dz. U. z 2014 r., poz. 849 ze zmianami), art. 6a ust 11 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o 

podatku rolnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 1381 ze zmianami), art. 6 ust. 9 ustawy 

z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 465 ze 

zmianami) Rada Miejska w Poniecu uchwala, co następuje: 

 

§ 1. Określa się następujące wzory formularzy: 

1. informację o gruntach w zakresie podatku rolnego jako załącznik Nr 1 do uchwały.  

2. deklarację na podatek rolny jako załącznik Nr 2 do uchwały.  

3. informację o nieruchomościach i obiektach budowlanych dotyczących podatku od 

nieruchomości jako załącznik Nr 3 do uchwały.  

4. deklarację na podatek od nieruchomości jako załącznik Nr 4 do uchwały.  

5. informację o lasach w zakresie podatku leśnego jako załącznik Nr 5 do uchwały.  

6. deklarację na podatek leśny jako załącznik Nr 6 do uchwały. 

§ 2. Traci moc uchwała Nr XIII/ 93 /2011 Rady Miejskiej w Poniecu z dnia 30 listopada   

       2011 r. w sprawie określenia deklaracji podatkowych oraz informacji podatkowych. 

 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ponieca .  

 

§ 4. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego 

        i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 r. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Uzasadnienie 

do uchwały  Rady  Miejskiej  w Poniecu   nr  XI/ 83 / 2015 

z dnia 24 listopada 2015 r. 

 

w sprawie: określenia wzorów formularzy deklaracji i informacji podatkowych 

 

Zgodnie z art. 6 ust. 13 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach 

lokalnych (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r., poz. 849 ze zmianami), art. 6a ust 11 ustawy z 

dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 1381 ze 

zmianami), art. 6 ust. 9 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (tekst 

jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 465 ze zmianami) Rada Miejska w Poniecu określa w drodze 

uchwały wzory formularzy niezbędne do wymiaru i poboru podatków. 

Niniejszą uchwałą określono nowe wzory formularzy deklaracji i informacji w sprawie 

podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego.  

Określenie nowych wzorów jest następstwem następujących zmian: 

 w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych z dniem                        

1 stycznia 2016 r.  w art. 5 ust. 1  pkt 1 lit. b  nadano nowe brzmienie oraz dodano lit d.  

 w ustawie o podatku rolnym uległa zmianie tabela przeliczników powierzchni użytków 

rolnych,  

 w ustawie podatku leśnym zniesiono preferencyjną stawkę dla lasów ochronnych 

W ww. ustawach podatkowych wprowadzono zasadę, że w przypadku gdy kwota podatku nie 

przekracza 100 zł podatek jest płatny jednorazowo w terminie płatności pierwszej raty. 

 

 

 

 

 


