
UCHWAŁA NR 472/2018 
RADY MIEJSKIEJ W JASTROWIU 

 
z dnia 27 lutego 2018r. 

 
 
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 2017r. poz.1875, poz.2232), art.6 ust.13 ustawy z dnia  
12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2017r. poz.1785, poz.2141), 
art.6a ust.11 ustawy z dnia 15 listopada 1984r. o podatku rolnym (Dz.U. z 2017r. poz.1892) 
oraz art.6 ust.9 ustawy z dnia 30 października 2002r. o podatku leśnym (Dz.U. z 2017r. 
poz.1821) – 
 

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. 
 

§2.1. Traci moc uchwała Nr 213/2015 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 15 grudnia 
2015r. w sprawie określenia wzorów formularzy podatkowych w zakresie podatków 
lokalnych (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2015r. poz.8715).  

2. Dotychczasowe wzory formularzy podatkowych, określone uchwałą wymienioną                   
w ust.1, mogą być stosowane nie dłużej niż przez okres 3 miesięcy od dnia wejścia  w życie 
niniejszej uchwały.   

 
§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.  
 

 
 
 



 
 
 
 
 

 
 

UZASADNIENIE  
 
do  uchwały Nr 472/2018  Rady Miejskiej w Jastrowiu z  dnia 27 lutego 2018r. 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 2017r. poz.1785 ze zm.),  
w art.6a ust.11 ustawy z dnia 15 listopada 1984r. o podatku rolnym (Dz.U. z 2017r. poz.1892) 
oraz w art.6 ust.9 ustawy z dnia 30 października 2002r. o podatku leśnym (Dz.U. z 2017r. 
poz.1821) 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. 

Uchwałą Nr 415/2017 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 29 sierpnia 2017r. w sprawie 
zmiany nazwy ulicy w Jastrowiu dotychczasowa ulica Żymierskiego uzyskała nową nazwę 
„ulica Gdańska”.  
 Wskutek powyższego nastąpiła zmiana adresu organu podatkowego – Burmistrza 
Gminy i Miasta Jastrowie, na który składane są przez podatników formularze podatkowe. 
 W związku  z powyższym niezbędne stało się uwzględnienie zmiany adresu organu 
podatkowego we wzorach formularzy podatkowych w zakresie podatków lokalnych 
obowiązujących na terenie gminy i miasta Jastrowie. 
 W projekcie uchwały proponuje się okres przejściowy wynoszący 3 miesiące,                           
w którym będzie możliwe wykorzystywanie  formularzy podatkowych, których wzory zostały 
określone w uchwale Nr 213/2015 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 15 grudnia 2015r.                       
w sprawie określenia wzorów formularzy podatkowych w zakresie podatków lokalnych.  
 
 Projekt przedkładanej uchwały stanowi wypełnienie delegacji ustawowych 
zastrzeżonych dla rady gminy (rady miejskiej), w związku z czym podjęcie uchwały jest 
konieczne i celowe. 
 


