UCHWAŁA NR 77/XVI/2015
RADY MIASTA PODKOWA LEŚNA
z dnia 26 listopada 2015 r.

w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji na podatek rolny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2015, poz. 1515), art. 6a ust. 11 ustawy z dnia
15 listopada 1984 roku o podatku rolnym (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1381 z późn. zm.), Rada Miasta
Podkowa Leśna uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się wzór formularza IR-1 – informacja na podatek rolny, stanowiący załącznik Nr 1
do niniejszej uchwały.

§ 2. Określa się wzór formularza DR-1 - deklaracja na podatek rolny, stanowiący załącznik Nr 2
do niniejszej uchwały.

§ 3. Do wzorów formularzy IR-1 i DR-1 określa się załączniki: ZR-1/A – dane
o nieruchomościach rolnych i ZR/1/B – dane o zwolnieniach i ulgach podatkowych w podatku
rolnym, stanowiące odpowiednio załączniki Nr 3 i Nr 4 do uchwały.

§ 4. Traci moc uchwała Nr 71/XV/2011 Rady Miasta Podkowy Leśnej z dnia 8 grudnia 2011 r.
w sprawie określenia wzorów formularzy informacji w sprawie podatku rolnego i deklaracji na
podatek rolny.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Podkowa Leśna.

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

Przewodniczący Rady Miasta
Podkowa Leśna
/-/
Grzegorz Smoliński

UZASADNIENIE
do uchwał Rady Miasta Podkowa Leśna
w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji na podatek
od nieruchomości, leśny i rolny

Na podstawie art. 6 ust. 13 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych,
art. 6 ust. 9 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym oraz art. 6a ust. 11 ustawy z dnia
15 listopada 1984 r. o podatku rolnym, Rada Miasta w drodze uchwały określa wzory formularzy,
w których zawarte są dane dotyczące podmiotu i przedmiotu opodatkowania niezbędne do wymiaru
i poboru podatku od nieruchomości, leśnego i rolnego.

Nowelizacja ustaw: o podatkach i opłatach lokalnych, o podatku leśnym i o podatku rolnym
dokonanych na mocy ustawy z dnia 15 sierpnia 2015 r. o zmianie ustawy o samorządzie gminnym
oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2015 r., poz.1045) spowodowała konieczność wprowadzenia
nowych wzorów formularzy podatkowych w podatku od nieruchomości, leśnym i rolnym,
obowiązujących począwszy od 1 stycznia 2016 r. Ponadto, w zakresie podatku od nieruchomości
wprowadzono nową stawkę dla gruntów niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji (ustawa z
dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji – Dz. U. poz. 1777).

Przedkładane Radzie Miasta trzy projekty uchwał w sprawie określenia wzorów formularzy:
1. Projekt Nr 1 - informacji w sprawie podatku od nieruchomości i deklaracji na podatek
od nieruchomości,
2. Projekt Nr 2 - informacji o lasach i deklaracji na podatek leśny,
3. Projekt Nr 3 - informacji na podatek rolny i deklaracji na podatek rolny
w porównaniu z wzorami dotychczas obowiązującymi, uległy modyfikacji związanej ze zmianą ustaw
podatkowych.
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