Uchwała Nr XIII/97/2007
Rady Miejskiej w Tczewie
z dnia 25 października 2007r.
w sprawie wzoru formularzy niezbędnych do wymiaru i poboru podatku od nieruchomości,
rolnego i leśnego.
Na podstawie art. 6 ust. 13 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych
(tekst jednolity w Dz. U. z 2006r. Nr 121, poz. 844; zmiany z 2006r. Dz. U. Nr 220, poz.1601; Nr 225,
poz. 1635; Nr 245, poz. 1775; Nr 249, poz. 1828, Nr 251, poz. 1847) i art. 6a ust. 11 ustawy z dnia 15
listopada 1984r. o podatku rolnym (tekst jednolity w Dz. U. z 2006r. Nr 136, poz. 969; zmiany z 2006r.
Dz. U. Nr 191, poz. 1412, Nr 245, poz. 1775; Nr 249, poz. 1828, z 2007r. Nr 109, poz. 747) oraz art. 6
ust. 9 ustawy z dnia 30 października 2002r. o podatku leśnym (Dz. U. Nr 200, poz. 1682; zmiany z 2003r.
Dz. U. Nr 216, poz. 1826; z 2005r. Nr 143, poz. 1199, Nr 164, poz. 1365, Nr 179, poz. 1484; z 2006r. Dz.
U. Nr 245, poz. 1775; Nr 249, poz. 1828) Rada Miejska w Tczewie.

u c h w a l a, c o n a s t ę p u j e:
§1
Określa się wzory formularzy do składania deklaracji i informacji:
1) na podatek od nieruchomości wg załącznika Nr 1 i 4 do niniejszej uchwały,
2) na podatek rolny wg załącznika Nr 2 i 5 do niniejszej uchwały,
3) na podatek leśny wg załącznika Nr 3 i 6 do niniejszej uchwały
§2
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.
§3
Traci moc uchwała Nr III/19/2006 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 28 grudnia 2006r. w sprawie
wzoru formularzy niezbędnych do wymiaru i poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego.
§4
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Pomorskiego z mocą obowiązującą od 1.I.2008r. Uchwała podlega również
opublikowaniu w Biuletynie Informacyjnym PANORAMA MIASTA.

Uzasadnienie
Do wyłącznej kompetencji rady gminy należy określenie wzoru formularzy deklaracji i
informacji niezbędnych do poboru i wymiaru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego.
Obowiązujące w 2007 r. wzory tych formularzy wykazały konieczność ich modyfikacji i
dostosowania do wymogów sprawozdawczości budżetowej i programu komputerowego
stosowanego w ewidencji wymiarowej.
Wprowadzono zmiany:
1. w informacjach:
− w poz. A nastąpiła zmiana numerów telefonów,
− w poz. B dopisano nr karty nieruchomości,
− w poz.C.37 zamieniono: “informacja składana po raz pierwszy w danym roku” na
“informacja składana po raz pierwszy”,
− W informacji dotyczącej podatku od nieruchomości w poz. F.42 zamieniono: “dla
lokalu” na “nr KW dla lokalu”.
2. w deklaracjach:
− dopisanie oznaczeń DN-1 do deklaracji na podatek od nieruchomości,
− dopisanie oznaczeń DR-1 do deklaracji na podatek rolny,
− dopisanie oznaczeń DL-1 do deklaracji na podatek leśny,
− zmodyfikowanie podstawy prawnej,
− w poz. A. zmieniono nr telefonu
− w poz. B.1. pkt 4 ograniczono rodzaje podatników do trzech,
− w poz. C. rozszerzono do 4 (z 2) przyczyny powodujące obowiązek złożenia
deklaracji,
− wprowadzono zapis o obowiązujących przepisach prawa podatkowego dot.
„podpisywania deklaracji”, w poz. G. – dekl. od nieruchomości (DN-1), w poz. H. –
dekl. na podatek rolny (DR- 1), w poz. F. – dekl. na podatek leśny (DL-1),
− we wszystkich deklaracjach dokonano modyfikacji szaty graficznej
W związku z powyższym podjęcie uchwały jest zasadne.

