
iOOCU Uchwała Nr XIII/84/2015 RADA M! 
Rady Miejskiej w Wąchocku 
z dnia 27 listopada 2015 roku 

w sprawie określenia wzorów deklaracji i informacji podatkowych w zakresie podatku od 
nieruchomości, rolnego i leśnego 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (Dz. U. z 2015 r., poz. 1515 z późn. zm.), art. 6 ust. 1.3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o 
podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 849 z późn. zm.), art. 6a ust. 11 ustawy z dnia 
15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 1381 z póżn. zm.) oraz art. 6 ust. 9 
ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 465 z późn. zm.) -
Rada Miejska w Wąchocku uchwala, co następuje: 

Określa się wzory deklaracji i informacji podatkowych w zakresie podatku od nieruchomości, rolnego 

i leśnego obowiązujące na terenie Gminy Wąchock 

1) Wzór deklaracji na podatek od nieruchomości, stanowiący załącznik Nr 1 do uchwały, 
2) Wzór informacji w sprawie podatku od nieruchomości, stanowiący załącznik Nr 2 do 

3) Wzór danych o nieruchomościach, stanowiący załącznik Nr 3 do uchwały, 
4) Wzór danych o zwolnieniach podatkowych w podatku od nieruchomości, stanowiący 

załącznik Nr 4 do uchwały, 
5) Wzór deklaracji na podatek rolny, stanowiący załącznik Nr 5 do uchwały, 
6) Wzór informacji w sprawie podatku rolnego, stanowiący załącznik Nr 6 do uchwały, 
7) Wzór danych o nieruchomościach rolnych, stanowiący załącznik Nr 7 do uchwały, 
8) Wzór danych o zwolnieniach i ulgach podatkowych w podatku rolnym, stanowiący 

załącznik Nr 8 do uchwały, 
9) Wzór deklaracji na podatek leśny, stanowiący załącznik Nr 9 do uchwały, 

10) Wzór informacji w sprawie podatku leśnego, stanowiący załącznik Nr 10 do uchwały, 
11) Wzór danych o nieruchomościach leśnych, stanowiący załącznik Nr 11 do uchwały, 
12) Wzór danych o zwolnieniach w podatku leśnym, stanowiący załącznik Nr 12 do 

Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały, traci moc uchwała Nr XV/72/201 IRady Miejskiej w 

Wąchocku z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji 

§1 

uchwały, 

uchwały. 

§ 2 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Świętokrzyskiego, nie wcześniej jednak niż z dniem 1 stycznia 2016 r. 



UZASADNIENIE 

do Uchwały Rady Miejskiej w Wąchocku w sprawie określenia wzorów deklaracji i informacji 

podatkowych w zakresie podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego. 

Zgodnie z art. 6a ust.l 1 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (tekst jedn. Dz. 

U. z 2013r poz. 1381 ze zm. ); art.6 ust. 13 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach 

lokalnych (tekst jedn. Dz. U. z 2014 r., poz. 849 ze zm. ); art.6 ust.9 ustawy z dnia 30 października 

2002 r. o podatku leśnym ( tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 465 ) rada gminy określa, w drodze 

uchwały, wzory formularzy dla podatników. 

W formularzach informacji i deklaracji podatkowych będą zawarte dane dotyczące podmiotu i 

przedmiotu opodatkowania, niezbędne do wymiaru i poboru podatku rolnego, podatku od 

nieruchomości oraz podatku leśnego. 

Wzory formularzy informacji i deklaracji na podatek rolny, podatek od nieruchomości i 

podatek leśny, określone w uchwale nr XV/72/2011 Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 30 listopada 

2011 r. ulegną zmianie ze względu na konieczność dostosowania w/w informacji i deklaracji do 

obowiązujących przepisów. 

Rady M n r J 4 ^ <> ^.w-hor-ku 




















































