.
Uchwała Nr LVI/532/10
Rady Miejskiej w Słubicach
z dnia 28 października 2010 r.

w sprawie określenia wzorów formularzy niezbędnych do wymiaru i poboru podatku
od nieruchomości, rolnego i leśnego.

Na podstawie art. 6 ust 13 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i
opłatach lokalnych ( tekst jednolity Dz. U. Nr 95, poz. 613 z 2010r.), art. 6a ust 11
ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym ( tekst jednolity Dz. U. Nr 136,
poz.969 z 2006r. ze zm.), art. 6 ust 9 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o
podatku leśnym (Dz. U. Nr 200, poz. 1682 z 2002 r. ze zm.) uchwala się, co
następuje :
§ 1. Rada Miejska określa :
1.

Wzory

formularzy

dla

osób

fizycznych

do

sporządzenia

informacji

o

nieruchomościach i obiektach budowlanych, gruntach i lasach :
- w zakresie podatku od nieruchomości, stanowiący załącznik nr 1 do uchwały,
- w zakresie podatku rolnego, stanowiący załącznik nr 2 do uchwały,

- w zakresie podatku leśnego, stanowiący załącznik nr 3 do uchwały.
2. Wzory formularzy deklaracji na dany rok podatkowy dla osób prawnych,
jednostek organizacyjnych oraz spółek nie mających osobowości prawnej, jednostek
organizacyjnych Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa, a także jednostek
organizacyjnych Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe :
- na podatek od nieruchomości, stanowiący załącznik nr 4 do uchwały,
- na podatek rolny, stanowiący załącznik nr 5 do uchwały,
- na podatek leśny, stanowiący załącznik nr 6 do uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.
§ 3. Z dniem 1 stycznia 2011 roku traci moc uchwała Nr XLII/410/09 Rady
Miejskiej w Słubicach z dnia 17 grudnia 2009r. w sprawie określenia wzorów
formularzy niezbędnych do wymiaru i poboru podatku od nieruchomo ści, rolnego i
leśnego.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w
Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego i obowiązuje od 1 stycznia 2011
roku.

Sporządziła: L. Szabunia, 25.10.2010

Uzasadnienie
do Uchwały Rady
Miejskiej w Słubicach
Nr LVI/532/10
z dnia 28 października 2010 r.

Art. 7a ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i op łatach lokalnych
(tekst jednolity z 2010 r., Dz. U. nr 95, poz. 613 ) określa, iż dla potrzeb wymiaru i
poboru podatku od nieruchomości oraz podatku rolnego i podatku leśnego, organy
podatkowe

prowadzą

ewidencję

podatkową

nieruchomości

w

systemie

informatycznym. Ewidencja podatkowa nieruchomości zawiera dane o podatnikach i
przedmiotach opodatkowania, wynikające z informacji i deklaracji składanych przez
podatników na podstawie przepisów ustawy oraz przepisów o podatku rolnym i
podatku leśnym, danych zawartych w księgach wieczystych, w ewidencji gruntów i
budynków oraz innych ewidencjach i rejestrach, w tym prowadzonych przez org any
administracji publicznej, a w szczególności z aktów notarialnych, ewidencji decyzji o
warunkach

zabudowy,

planu

zagospodarowania

przestrzennego,

ewidencji

prowadzonych przez urzędy skarbowe.
Zasady prowadzenia ewidencji podatkowej nieruchomo ści w systemie
informatycznym określa Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia
2004r. w sprawie ewidencji podatkowej nieruchomo ści, obowiązujące od 1 stycznia
2005r.
W oparciu o art. 6 ust. 13 ustawy o podatkach i op łatach lokalnych, art. 6a
ust. 11 ustawy o podatku rolnym, art. 6 ust. 9 ustawy o podatku le śnym, Rada Gminy
w drodze uchwały określa wzory formularzy do sporządzenia informacji i deklaracji,
w których będą zawarte dane dotyczące podmiotu i przedmiotu opodatkowania,
niezbędne do wymiaru i poboru ww. podatków.
Wprowadzone zmiany przepisów wymagają dostosowania wzorów formularzy
jak w załącznikach 1 – 6 do niniejszej uchwały.

