UCHWAŁA NR XV/119/2015
RADY GMINY WĄGROWIEC
z dnia 28 października 2015 r.
w sprawie określenia wzoru formularzy deklaracji i informacji do celów podatku od nieruchomości, rolnego
i leśnego
Na podstawie art.18 ust.2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2015 r.
poz.1515, poz. 1045), art. 6 ust. 13 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych ( Dz.U.
z 2014 r. poz. 849, z 2015 r. poz. 528, poz. 699, poz. 774, poz. 1045, poz. 1283), art. 6a ust. 11 ustawy z dnia
15 listopada 1984r. o podatkach rolnych( Dz.U. z 2013 r., poz.1381, z 2014 r., poz.40, z 2015r., poz. 1045),
art. 6 ust. 9 ustawy z dnia 30 października 2002r. o podatku leśnym( Dz. U. z 2013 r., poz. 465, z 2015r., poz.
1045) Rada Gminy Wągrowiec uchwala co następuje:
§ 1. Określa się wzory formularzy, w których zawarte będą dane dotyczące podmiotu i przedmiotu
opodatkowania, niezbędne do wymiaru i poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego :
1) Informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych – załącznik nr 1 do uchwały.
2) Deklaracja na podatek od nieruchomości – załącznik nr 2 do uchwały.
3) Informacja o gruntach – załącznik nr 3 do uchwały.
4) Deklaracja na podatek rolny – załącznik nr 4 do uchwały.
5) Informacja o lasach – załącznik nr 5 do uchwały.
6) Deklaracja na podatek leśny – załącznik nr 6 do uchwały
§ 2. Z dniem 31 grudnia 2015r. traci moc Uchwała Nr XV/100/2011 Rady Gminy Wągrowiec z dnia
29 listopada 2011r. w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji i informacji do celów podatku od
nieruchomości, rolnego i leśnego ( Dz. Urz. Woj. Wiel. Nr 368, poz. 6636 i z 2012 r. poz. 170).
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wągrowiec.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym
Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący Rady Gminy
Jerzy Łukaszczyk
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Uzasadnienie
W oparciu o art. 6 ust. 13 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2014 r.
poz. 849, z 2015 r. poz. 528, poz. 699, poz. 774, poz. 1045, poz. 1283), Rada Gminy Wągrowiec określiła wzór
informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych oraz wzór deklaracji na podatek od nieruchomości.
W oparciu o art. 6a ust. 11 ustawy z dnia 15 listopada 1984r. o podatku rolnym (Dz.U. z 2013 r., poz.1381,
z 2014 r., poz.40, z 2015 r., poz. 1045) Rada Gminy Wągrowiec określiła wzór informacji o gruntach oraz wzór
deklaracji na podatek rolny .
W oparciu art.6 ust. 9 ustawy z dnia 30 października 2002r. o podatku leśnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 465,
z 2015 r., poz. 1045) Rada Gminy Wągrowiec określiła wzór informacji o lasach oraz wzór deklaracji na
podatek leśny.
W w/w formularzach będą zawarte dane dotyczące podmiotu i przedmiotu opodatkowania niezbędne do
wymiaru i poboru podatku.
W związku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.

Wójt
Przemysław Majchrzak
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