
UCHWAŁA NR III/7/2010 
RADY GMINY ROZDRAśEW 

z dnia 29 grudnia 2010 r. 
 

w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIII/177/2009 Rady Gminy RozdraŜew z dnia  
27 listopada 2009 r. w sprawie określenia wzorów deklaracji i informacji dla celów 
podatków: od nieruchomości, rolnego oraz leśnego 
 
 
 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie 
gminnym /tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591; Dz. U. z 2002 r. Nr 23 poz. 220, 
Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806; Dz. U. z 2003 r. Nr 80 
poz. 717, Nr 162 poz. 1568; Dz. U. z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203; Dz. U. 
z 2005 r. Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457; Dz. U z 2006 r. Nr 17 poz. 128; Nr 181  
poz. 1337; Dz. U z 2007 r. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz.1218; Dz. U  
z 2008 r. Nr 180 poz. 1111, Nr 223 poz. 1458; Dz. U. z  2009 r. Nr 52 poz. 420, Nr 157 
poz.1241; Dz. U z 2010r. Nr 28 poz. 142, Nr 28 poz. 146, Nr 40 poz. 230, Nr 106 poz. 675/ 
oraz art. 6 ust. 13 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych /tekst 
jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 95  poz. 613, Nr 96  poz. 620, Nr 225  poz. 1461/ uchwala się, 
co następuje: 
 
 
§ 1. Uchyla się wzór deklaracji do celów podatku od nieruchomości o symbolu DN-1 

stanowiący załącznik nr 1 i w to miejsce określa się nowy wzór deklaracji do celów 
podatku od nieruchomości o symbolu DN-1 obowiązujący na obszarze Gminy 
RozdraŜew stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.  

 
 
§ 2. Uchyla się wzór informacji do celów podatku od nieruchomości o symbolu IN-1 

stanowiący załącznik nr 4 i w to miejsce określa się nowy wzór informacji do celów 
podatku od nieruchomości  o symbolu IN-1 obowiązujący na obszarze Gminy 
RozdraŜew stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.  

 
 
§ 3.  Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy RozdraŜew. 
 
 
§ 4. Uchwała  wchodzi  w  Ŝycie  po  upływie  14 dni  od  dnia  ogłoszenia  w  Dzienniku         

Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2011r. 
 i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicach ogłoszeń 
 w  Urzędzie gminy w RozdraŜewie i we wsiach sołeckich.  

 
 
        Przewodniczący Rady Gminy 
         Artur Jakubek  
 
 
 
 
 



 
Uzasadnienie 

 
Ustawą z dn. 24 września 2010 r. o zmianie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych  
(Dz. U. Nr 225 poz. 1461), która wchodzi w Ŝycie z dniem 1 stycznia 2011 r., ustawodawca 
dokonuje zmiany w zakresie przedmiotowym opodatkowania podatkiem od nieruchomości  
w przypadku udzielania świadczeń zdrowotnych.  
 
PowyŜsza zmiana wymusza na organie uchwałodawczym gminy dostosowanie 
obowiązujących na terenie gminy wzorów deklaracji i informacji dla celów podatku  
od nieruchomości do powszechnie obowiązujących w przyszłym roku podatkowym 
przepisów, ponadto zachodzi konieczność uaktualnienia podstawy prawnej w związku 
z ogłoszeniem tekstu jednolitego ustawy o podatkach i opłatach lokalnych /Dz. U. z 2010 r. 
Nr 95 poz.613/,  w związku z czym podjęcie uchwały jest uzasadnione. 
 
 
         Wójt Gminy  
         mgr Mariusz Dymarski  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


