RADY GMINY POPIELO
z dnia 26 stycznia 2012 r.
w sprawie okreslenia wzorow formularzy informacji i deklaracji podatkowych
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorzajdzie gminnym (Dz. U. z 2001
Nr 142 poz. 1591; z2002 r Nr 23 poz.220, Nr 62 poz.558, Nr 113 poz.984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz.1806;
z2003 r. NrSOpoz. 717, Nr 162 poz. 1568; z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203; z 2005 r., Nr 172 poz.
1441, Nr 175 poz. 1457; z 2006 r. nr 17 poz. 128, Nr 181 poz. 1337; z 2007 r. Nr 48 poz.327, Nr 138 poz. 974, Nr
173 poz. 1218;z2008rNr 180 poz. l l l l , N r 2 2 3 poz. 1458; z 2009 r. Nr 52 poz. 420, Nr 157 poz. 1241 ;z 2010 r.
Nr28poz. 146, Nr 106 poz. 675; Dz.U. z 201 Ir. Nr 21, poz. 113,Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz.
887, Nr 217, poz. 1281)wzwiazku z art.6 ust. 13 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opiatach
lokalnych(tj. Dz. U. z 2010 r. r. Nr 95, poz. 613, Nr 96, poz. 620, Nr 225 poz. 1461 oraz Nr 226, poz. 1475; Dz. U.
z2011r. Nr 102, poz. 584, Nr 112, poz. 654, Nr 171 poz. 1016, Nr 232, poz. 1378), art. 6a ust. 11 ustawy z dnia 15
listopada 1984r. o podatku rolnym ( Dz. U. z 2006r Nr 136 poz. 969, Nr 191 poz. 1412, Nr 245 poz. 1775 i Nr 249
poz. 1825; z2007r Nr 109, poz. 747; z2008r. Nr 116 poz. 730 i Nr 237, poz. 1655 ; z 2009r. Nr 56, poz. 458;
z2010r. Nr 96, poz. 620 i N r 226, poz. 1475) oraz art. 6 ust. 9 ustawy z dnia 30 pazdziernika 2002r. o podatku
lesnym (Dz. U. z2002r. Nr 200, poz. 1682, Nr 216, poz. 1826; z2005r. Nr 143, poz. 1199, Nr 164, poz.1365, Nr
179, poz. 1484; z 2006r. Nr 245, poz. 1775, Nr 249, poz. 1825; z 2008r. Nr 116, poz. 730; z 2009r. Nr 56, poz. 458;
z 201 Or. Nr 96, poz. 620, Nr 226, poz. 1475) Rada Gminy Popielow uchwala, co nast?puje :

§1W zakresie wzorow informacji i deklaracji na podatek od nieruchomosci:
1) okresla si? wzor informacji w sprawie podatku od nieruchomosci (IN-1) stanowiaxy zalajiznik nr 1 do
niniejszej uchwaly;
2) okresla si? wzor deklaracji na podatek od nieruchomosci (DN-2) stanowia^cy zalaj^znik nr 2 do niniejszej
uchwaly.

§2W zakresie wzorow informacji i deklaracji na podatek rolny:
1) okresla si? wzor informacji w sprawie podatku rolnego (1R-1) stanowiaxy zal^cznik nr 3 do niniejszej
uchwaly;
2) okresla si? wzor deklaracji na podatek rolny (DR-2) stanowi^cy zala_cznik nr 4 do niniejszej uchwaly.

§3.
W zakresie wzorow informacji i deklaracji na podatek lesny:
1) okresla si? wzor informacji w sprawie podatku lesnego (IL-1) stanowia^cy zalaj;znik nr 5 do niniejszej
uchwaly;
2) okresla si? wzor deklaracji na podatek lesny (DL-2) stanowiajcy zaia^cznik nr 6 do niniejszej uchwaly.

§4Wykonanie uchwaly powierza si? Wqjtowi Gminy.

§5Traca^moc uchwaly:
l)Nr XX/158/2004 Rady Gminy wPopielowie z dnia 30 listopada 2004 roku w sprawie wzoru deklaracji na
podatek od nieruchomosci oraz wzoru informacji o nieruchomosciach i obiektach budowlanych;

Id: 650F78D6-EB8C-4BE5-8BD3-517993715368. Projekt

Strona 1

2) Nr XX/159/2004 Rady Gminy wPopielowie z dnia 30 listopada 2004 roku w sprawie wzoru deklaracji na
podatek rolny oraz wzoru informacji o gruntach;
3)Nr XX/160/2004 Rady Gminy wPopielowie z dnia 30 listopada 2004 roku w sprawie wzoru deklaracji na
podatek lesny oraz wzoru informacji o lasach.

Uchwala wchodzi w zycie po uplywie 14 dni od ogloszenia w Dzienniku Urze_dowym Wojewodztwa Opolskiego
oraz zostanie podana do wiadomosci publicznej poprzez rozplakatowanie na tablicach ogioszen.

s synski

Uzasadnienie
Zmiany wzorow informacji i deklaracji wynikaja^ze zmiany naste_puja_cych przepisow: Ustawa z 15 kwietnia 201 Ir.
o dziaialnosci leczniczej(Dz.U.Nr 112, poz. 654), ktora weszla w zycie z dniem 1 lipca 201 Ir wprowadzila zmiany
w art. 5 ust. 1 pkt. 2 lit.d ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i oplatach lokalnych (Dz.U. z 201 Or Nr 95,
poz. 613 zpozn. Zm.) zmiana zapisu na" zwiazanych zudzieleniem swiadczen zdrowotnych wrozumieniu
przepisow o dzialalnosci leczniczej, zajejych przez podmioty udzielaja_ce tych swiadczen" Ustawa z 16 wrzesnia
201 Ir o redukcji niektorych obowiazkow obywateli i przedsie_biorcow (Dz.U. Nr 232, poz. 1378), ktora weszla
w zycie z dniem 1 stycznia 2012r wprowadzila zmiany w art. 6 ust. 9 pkt. 1 odnosnie terminu skladania deklaracji
na podatek od nieruchomosci Ustawa z29 lipca 2011r o zmianie ustawy o zasadach ewidencji i identyfikacji
podatnikow i plataikow oraz niektorych innych ustaw (Dz.U.Nr 171, 1016), ktora likwiduje od 1 stycznia 2012roku
obowiazek posiadania NIP przez osoby, ktore nie prowadzaj dzialalnosci gospodarczej - numer identyflkatora
podatkowego Istnieje w zwiajzku z tym koniecznosc dostosowania tresci uchwal rady gminy do w/w zmian
w przepisach prawa.
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