
UCHWAŁA Nr 213/2015 
RADY MIEJSKIEJ W JASTROWIU 

 
z dnia 15 grudnia 2015r. 

 
w sprawie określenia wzorów formularzy podatkowych w zakresie podatków lokalnych. 
 
 
 Na podstawie art.18 ust.2 pkt 8 oraz art.40 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r.                       
o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2015r. poz.1515), art.6 ust.13 ustawy z dnia 12 stycznia 
1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2014r. poz.849; z 2015r. poz.528, poz.699, 
poz.774, poz.1045, poz.1283, poz.1777, poz.1890), art.6a ust.11 ustawy z dnia 15 listopada 
1984r. o podatku rolnym (Dz.U. z 2013r. poz.1381; z 2014r. poz.40; z 2015r. poz.1045) oraz 
art.6 ust.9 ustawy z dnia 30 października 2002r. o podatku leśnym (Dz.U. z 2013r. poz.465;                  
z 2015 r. poz.1045) – 
 

Rada Miejska w Jastrowiu uchwala, co następuje:  
 
 

§1. Określa się wzory formularzy podatkowych: 
1) „Informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych”, stanowiący załącznik nr 1 

do uchwały; 
2) „Deklaracja na podatek od nieruchomości, stanowiący załącznik nr 2 do uchwały; 
3) „Informacja na podatek rolny”, stanowiący załącznik  nr 3 do uchwały; 
4) „Deklaracja na podatek rolny”, stanowiący załącznik nr 4 do uchwały; 
5) „Informacja na podatek leśny”, stanowiący załącznik nr 5 do uchwały; 
6) „Deklaracja na podatek leśny”, stanowiący załącznik nr 6 do uchwały. 
 

§2. Traci moc uchwała Nr 82/2011 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 29 grudnia 
2011r. w sprawie określenia wzorów formularzy podatkowych dla celów wymiaru i poboru 
podatku od nieruchomości. 
 

§3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Jastrowie. 
 

§4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Wielkopolskiego i ma zastosowanie od roku podatkowego 2016.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
UZASADNIENIE  

 
do  uchwały  Nr 213/2015  Rady Miejskiej w Jastrowiu z  dnia 15 grudnia  2015r.                   
w sprawie określenia wzorów formularzy podatkowych w zakresie podatków lokalnych. 

 
 

Regulacje prawne zawarte w przepisach ustaw podatkowych: w art.6a ust.13 ustawy                      
z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U z 2014r. poz.849 ze zm.),  
w art.6a ust.11 ustawy z dnia 15 listopada 1984r. o podatku rolnym (Dz.U. z 2013r. poz.1381 
ze zm.) oraz w art.6 ust.9 ustawy z dnia 30 października 2002r. o podatku leśnym (Dz.U.                    
z 2013r. poz.465 ze zm.). nakładają na rady gmin obowiązek określenia w drodze uchwał 
wzorów formularzy, w których będą zawarte dane dotyczące podmiotu i przedmiotu 
opodatkowania, niezbędne do wymiaru i poboru wymienionych podatków lokalnych. 

Z uwagi na istotne zmiany w zakresie powołanych wyżej podatków lokalnych,  
wprowadzone głównie ustawą z dnia 25 czerwca 2015r. o zmianie ustawy o samorządzie 
gminnym oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2015r. poz.1045) i wchodzących w życie                  
z  dniem 1 stycznia 2016 r., zasadne stało się opracowanie aktualnych wzorów formularzy 
informacji i deklaracji podatkowych. 

Formularze podatkowe, określone w drodze niniejszej uchwały, będą obowiązywały 
na obszarze gminy i miasta Jastrowie od roku podatkowego 2016. 
 
 Projekt przedkładanej uchwały stanowi wypełnienie delegacji ustawowych 
zastrzeżonych dla rady gminy (rady miejskiej), w związku z czym podjęcie uchwały jest 
konieczne i celowe. 
 


