
       
 
 

   UCHWAŁA NR X/61/2015 
   RADY GMINY ROZDRAŻEW 
   z dnia 30 listopada 2015 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 1990 r. o samorządzie 
gminnym (Dz. U. z 2015 r., poz. 1515) oraz art. 6 ust. 13 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r.  
o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2014 r., poz. 849 ze zm.), art. 6a 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.), 
uchwala się, co następuje : 
      

§ 1. Określa się w załącznikach do niniejszej uchwały obowiązujące na obszarze Gminy 
Rozdrażew wzory deklaracji do celów podatku: 
 1/ od nieruchomości o symbolu DN- 1  - załącznik Nr 1, 
 2/ rolnego o symbolu DR- 1    - załącznik Nr 2, 
 3/ leśnego o symbolu DL -1    - załącznik Nr 3, 
      

§ 2. Określa się w załącznikach do niniejszej uchwały obowiązujące na obszarze Gminy 
Rozdrażew wzory informacji do celów podatku: 
 1/ od nieruchomości o symbolu IN-1   - załącznik Nr 4, 
 2/  rolnego o symbolu IR - 1    - załącznik Nr 5, 
 3/  leśnego o symbolu IL - 1    - załącznik Nr 6. 
 

§ 3. Traci moc uchwała Nr XXIII/130/2012 Rady Gminy Rozdrażew z dnia  
14 listopada 2012 r. w sprawie  określenia wzorów deklaracji i informacji dla celów 
podatków: od nieruchomości, rolnego oraz leśnego,  
 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rozdrażew. 
      

§ 5.  Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Wielkopolskiego i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 r. 
 
 
 
 
 

Przewodniczący Rady Gminy  
Artur Jakubek  

 
 

 
 

 
 
 
 
 



 
 
 
Uzasadnienie: 

Zgodnie z przepisami powołanymi na wstępie uchwały, Rada Gminy określa wzory 
deklaracji i informacji dla celów podatków: od nieruchomości, rolnego oraz leśnego. 

 
Ustawa z dnia 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy o samorządzie gminnym  

 oraz niektórych innych ustaw(Dz. U. z 2015 r., poz. 1045), która wejdzie w życie z dniem  
1 stycznia 2015 r., wprowadza liczne zmiany w ustawie z dnia 15 listopada 1984 r.  
o podatku rolnym, w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych  
oraz w ustawie z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym, mające wpływ między 
innymi na zapisy zawarte w formularzach podatkowych.   

 
W ustawie o podatku rolnym zmiany dotyczą nowych zasad przeliczania niektórych 

użytków rolnych, w tym gruntów dla których nie można ustalić przelicznika powierzchni 
użytków rolnych.  

 
W ustawie o podatkach i opłatach lokalnych zmienia się brzmienie art.5 ust. 1 pkt 1 

lit.b), które skutkuje tym, iż od przyszłego roku nie będzie obowiązującej na terenie Gminy 
Rozdrażew, odrębnej stawki dla gruntów sklasyfikowanych jako „Ws” – grunty pod wodami 
stojącymi.  

 
W ustawie o podatku leśnym, ustawodawca wyeliminował z zakresu niższej stawki 

podatku lasy ochronne. 
 
Ustawa z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2015 r., poz. 1777) 

wprowadza również w ustawie o podatkach i opłatach lokalnych nową stawkę dotyczącą 
gruntów objętych obszarem rewitalizacji. 

 
Powyższe zmiany wymuszają na organie uchwałodawczym gminy dostosowanie 

obowiązujących na terenie gminy wzorów deklaracji i informacji dla celów podatków: 
od nieruchomości, rolnego i leśnego do powszechnie obowiązujących w przyszłym roku 
podatkowym przepisów, w związku z czym podjęcie uchwały jest uzasadnione. 

 
 
 
 

       Wójt Gminy 

Mariusz Dymarski   

 
 
 
 


