
UCHWALA Nr 6311XJ2015 

Rady Gminy Nowe Miasto 


z dnia 20 Iistopada 2015 roku 


w sprawie okreslenia wzorow formularzy informacji i deklaracji podatkowych. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 0 samorz~dzie gminnym (Oz.U.2015.1515.) i art. 

6 ust. 13 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. 0 podatkach i oplatach lokalnych (Oz.U.2014.849 z p6in. zm.), art. 

6a ust. II ustawy z dnia 15 Iistopada 1984 r. 0 podatku rolnym (Oz.U. 2013 .1381 z p6Zil. zm.) i art. 6 ust. 9 

ustawy z dnia 30 paidziemika 2002 r. 0 podatku leSnym (Oz.U.20 13.465) uchwala si~, co nast~puje: 

§ I. 

Okresia si~ wz6r formuiarza informacji 0 gruntach, lasach, nieruchomosciach i obiektach budowlanych (INRL

1) stanowi~cy zal~cznik Nr 1 do niniejszej uchwaly. 

§ 2. 

Okresla si~ wz6r formuJarza deklaracji na podatek od nieruchomosci (ON-I) stanowi~cy zal~cznik Nr 2 

do niniejszej uchwaly. 

§ 3. 

Okresla si~ wz6r formularza deklaracji na podatek rolny (OR-I) stanowi~cy zal~cznik Nr 3 do niniejszej 

uchwaly. 

§ 4. 

Okresla si~ wz6r formularza deklaracji na podatek lesny (OL-I) stanowi~cy zal~cznik Nr 4 do niniejszej 

uchwaly. 

§ 5. 

Okresla si~ wz6r zal~cznika do deklaracji podatkowych - dane 0 gruntach obiektach budowlanych 

do deklaracji (ZGB-I) stanowi~cy zal~cznik Nr 5 do niniejszej uchwaly. 

§ 6. 

Traci moc uchwala 10l IU2014 Rady Gminy Nowe Miasto z dnia 8 grudnia 2014 r. w sprawie okreslenia wzor6w 

formularzy informacji i deklaracji podatkowych. (Oz.Urz. Woj.Maz.20 14.11813). 

§ 7. 

Wykonanie uchwaly powierza si~ W6jtowi Gminy. 

§ 8. 

Uchwala podlega ogloszeniu w Ozienniku Urz~dowym Wojew6dztwa Mazowieckiego i wchodzi w zycie 
z dniem 1 stycznia 2016 roku. 

http:Woj.Maz.20


• 


UZASADNIENIE 

do uchwaly w sprawie okreslenia wzorow formularzy informacji 

i deklaracji podatkowych. 

Regulacje zawarte w przepisach ustaw podatkowych, tj . w ustawie z dnia 30 paidziemika 2002r. 

o podatku lesnym, w ustawie z dnia 12 stycznia 1991r. 0 podatkach i oplatach lokainych oraz w ustawie z dnia 

IS listopada 1984r. 0 podatku roinym, nakladajl! na rady gmin obowil!Zek okreslenia w drodze uchwal wzor6w 

formularzy, w kt6rych bydl! zawarte dane dotycZl!ce podmiotu i przedmiotu opodatkowania niezbydne 

do wymiaru i poboru poszczeg61nych podatk6w lokalnych. 

Z uwagi na istotne zmiany w zakresie powolanych wyzej podatk6w lokalnych, wprowadzone na 

podstawie zapis6w ustawy z dnia 2S czerwca 20 ISr. 0 zmianie ustawy 0 samorZl!dzie gminnym oraz niekt6rych 

innych ustaw (Dz.U.20IS .104S) oraz ustawy z dnia 9 paidziemika 20lS r. 0 rewitalizacji (Dz.U.20IS.1777), 

zasadne stalo siy opracowanie aktuainych wzor6w formularzy informacji i deklaracji podatkowych. 

Zapisy wskazanej ustawy 0 zmianie ustawy 0 samorzl!dzie gminnym oraz niekt6rych innych ustaw 

dotyczl!ce m.in. podatku od nieruchomosci, podatku rolnego oraz podatku lesnego wejdl! w Zycie z dniem 

1 stycznia 2016 roku. 

Wobec powyzszego nowe formularze podatkowe, okreSlone w drodze niniejszej uchwaly, bydl! 

obowil!zywaly na obszarze Gminy Nowe Miasto od roku podatkowego 2016. 

W swietle poczynionych ustalen podjycie niniejszej uchwaly znajduje uzasadnienie. 


