
UCHWAŁA Nr XIII.137.2015 

RADY GMINY ZŁOTÓW 

z dnia 26 listopada 2015 r. 

 

w sprawie określenia wzorów formularzy dla celów podatków:  

od nieruchomości, rolnego i leśnego 
 

    Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515), art. 6 ust. 13 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach             

i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 849 ze zm.
 1
), art. 6a ust. 11 ustawy z dnia 15 listopada 

1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2013 r. 1381 ze zm.
 2
) i art. 6 ust. 9 ustawy z dnia 30 października 

2002 r o podatku leśnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 465 ze zm.
 3
) 

Rada  Gminy  uchwala, co następuje: 

 

       § 1. Określa się wzory formularzy do celów naliczenia podatków dla osób fizycznych: 

 

1) Od nieruchomości o symbolu IN-1 – załącznik Nr 1, 

2) Rolnego o symbolu IR-1 – załącznik Nr 2, 

3) Leśnego o symbolu IL-1 – załącznik Nr 3. 

 

       § 2. Określa się wzory formularzy dla celów naliczenia podatków dla osób prawnych, jednostek 

organizacyjnych oraz spółek niemających osobowości prawnej, jednostek organizacyjnych Agencji 

Nieruchomości Rolnych, a także jednostek organizacyjnych Państwowego Gospodarstwa Leśnego 

Lasy Państwowe 

 

1) Od nieruchomości o symbolu DN-1 załącznik Nr 4, 

2) Rolnego o symbolu DR-1 – załącznik Nr 5, 

3) Leśnego o symbolu DL-1 załącznik Nr 6. 

 

       § 3. Określa się wzory załączników do formularzy określonych w § 1 i § 2 niniejszej uchwały 

 

1) Dane: 

a) o nieruchomościach o symbolu ZN-1/A – załącznik Nr 7, 

b) o nieruchomościach rolnych o symbolu ZR-1/A – załącznik Nr 8,  

c) o nieruchomościach leśnych o symbolu ZL-1/A – załącznik Nr 9. 

        

2) Dane o zwolnieniach podatkowych: 

 

a) w podatku od nieruchomości o symbolu ZN-1/B – załącznik Nr 10, 

b) w podatku rolnym o symbolu ZR-1/B – załącznik Nr 11, 

c) w podatku leśnym o symbolu ZL-1B- załącznik Nr 12. 

 

       § 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Złotów 

 

       § 5.  Z dniem 31 grudnia 2015 r. traci moc uchwała Nr XXV/264/12 Rady Gminy Złotów z dnia 

24 października 2012 r. w sprawie określenia wzorów formularzy dla celów podatków od 

nieruchomości, rolnego i leśnego  

 

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

Województwa Wielkopolskiego i ma zastosowanie do ustalenia podatku od dnia 01 stycznia 2016 r. 

 

                                                           
1 Zmiany zostały ogłoszone w Dz. U. z 2015 r., poz. 528,699,774,1045,1283,1777 
2
 Zmiany zostały ogłoszone w Dz. U. z 2014 r., poz.40, z 2015 r., poz. 1045 

3 Zmiany zostały ogłoszone w Dz. U. z 2015 r., poz. 1045 



UZASADNIENIE 

do uchwały Nr XIII.137.2015 Rady Gminy Złotów z dnia 26 listopada 2015 r.                                            

w sprawie określenia wzorów formularzy dla celów podatków od nieruchomości,                             

rolnego i leśnego  

 

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

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

o podatku rolnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 1381 ze zm.), art. 6 ust. 9 ustawy z dnia                              

30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 465 ze zm.), Rada Gminy             

w drodze uchwały określa: 

1) wzory informacji w sprawie podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego – dla osób 

fizycznych, 

2) wzory deklaracji na podatek od nieruchomości, rolny, leśny – dla osób prawnych, 

jednostek organizacyjnych, w tym spółek nieposiadających osobowości prawnej oraz 

dla osób fizycznych będących współwłaścicielami lub współposiadaczami z osobami 

prawnymi lub z jednostkami organizacyjnymi, w tym spółkami, nieposiadającymi 

osobowości prawnej. 

 

         W związku z wprowadzeniem zmian w w/w ustawach ustawą z dnia 25 czerwca 2015 r. 

o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2015 r. 

poz. 1045) oraz ustawą z dnia 09 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2015 r.                    

poz. 1777), która to ustawa wprowadza nowy przedmiot opodatkowania w podatku od 

nieruchomości zaistniała potrzeba dostosowania wzorów formularzy dla celów podatkowych 

w podatku od nieruchomości, rolnym i leśnym. 

 

 


