
       
 
 

   UCHWAŁA NR XXIII/130/2012 
   RADY GMINY ROZDRAśEW 
   z dnia 14 listopada 2012 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 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm./ oraz art. 6 ust. 13 ustawy z dnia  
12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych /tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 95 
poz. 613/, art. 6a ust. 11 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym /tekst jednolity: 
Dz. U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969 ze zm. /, art. 6 ust. 9 ustawy z dnia 30 października 2002 r.  
o podatku leśnym /Dz. U. z 2002 r.  Nr 200, poz. 1682 ze zm./  uchwala się co następuje : 
      
§ 1. Określa się w załącznikach do niniejszej uchwały obowiązujące na obszarze  
       Gminy RozdraŜew 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 RozdraŜew 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. Tracą moc uchwały: 

- Nr XIII/73/2011 Rady Gminy RozdraŜew z dnia 25 listopada 2011 r. w sprawie  
określenia wzorów deklaracji i informacji dla celów podatków: od nieruchomości, rolnego 
oraz leśnego,  
-  Nr XIV/84/2011 Rady Gminy RozdraŜew z dnia 29 grudnia 2011 r. o zmianie uchwały 
w sprawie określenia wzorów deklaracji i informacji dla celów podatków:  
od nieruchomości, rolnego oraz leśnego. 

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

Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2013 r. 
i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicach ogłoszeń 
w  Urzędzie Gminy i we wsiach sołeckich. 

  
 

        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. 

W uchwale z dnia 30 października 2012 r. w sprawie określenia wysokości stawek 
podatku od nieruchomości na obszarze Gminy RozdraŜew, Rada Gminy wyodrębniła stawki 
podatkowe dla gruntów zajętych pod wody oznaczone w ewidencji gruntów 
i budynków symbolem „Ws” grunty pod wodami stojącymi nie będącymi jeziorami  
lub zbiornikami retencyjnymi i zbiornikami elektrowni wodnych oraz pod drogami 
wewnętrznymi (oznaczonymi w ewidencji gruntów i budynków symbolem „dr” – drogi)  
za wyjątkiem nieruchomości związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej. 
ZróŜnicowanie wysokości stawek podatkowych musi zostać uwzględnione we wzorach 
formularzy informacji i deklaracji w spawie podatku od nieruchomości. Wyszczególnienie 
i określenie przedmiotu opodatkowania na wzorach formularzy podatkowych, zgodnie  
z uchwałą w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na obszarze 
Gminy RozdraŜew jest niezbędne w celu właściwego naliczenia i poboru podatku. Podjęcie 
powyŜszej uchwały jest zatem uzasadnione. 

 
 
 

        Wójt Gminy  

        Mariusz Dymarski  


