
 

 

UCHWAŁA Nr XIV/78/11 

RADY MIEJSKIEJ W KO ŹMINIE WIELKOPOLSKIM 

z dnia 26 pa ździernika 2011r. 

w sprawie okre ślenia wzorów formularzy informacji i deklaracji pod atkowych. 

     Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990r.  
o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591; z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 
113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004r. Nr 
102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006r. Nr 17, poz. 128, 
Nr 181, poz. 1337; z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008r. Nr 180, poz. 1111, 
Nr 223, poz. 1458; z 2009r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 
230, Nr 106, poz. 675; z 2011r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887), art. 6 
ust. 13 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych1 (Dz. U. z 2010r. Nr 95, poz. 613, 
Nr 96, poz. 620, Nr 225, poz. 1461, Nr 226, poz. 1475; z 2011r. Nr 102, poz. 584, Nr 112, poz. 654, Nr 171, 
poz. 1016), 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, Nr 249, poz. 1825; z 2007r. Nr 109, poz. 747; z 2008r. Nr 116, 
poz. 730, Nr 237, poz. 1655; z 2009r. Nr 56, poz. 458; z 2010r. Nr 96, poz. 620, Nr 226, poz. 1475) oraz art. 6 
ust. 9 ustawy z dnia 30 października 2002r. o podatku leśnym (Dz.U. Nr 200, poz. 1682, Nr 216, poz. 1826; z 
2005r. Nr 143, poz. 1199, Nr 164, poz. 1365, Nr 179, poz. 1484; z 2006r. Nr 249, poz. 1825, Nr 245, poz. 
1775; z 2008r. Nr 116, poz. 730; z 2009r. Nr 56 poz. 458; z 2010r. Nr 96, poz. 620, Nr 226, poz. 1475)  
zarządza się, co następuje: 

§ 1 

Określa się wzór informacji w sprawie podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego – I-NRL -  
stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały. 

§ 2 

Określa się wzór deklaracji na podatek od nieruchomości – D-N - stanowiący załącznik Nr 2 do niniejszej 
uchwały. 

§ 3 

Określa się wzór deklaracji na podatek rolny – D-R - stanowiący załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.     

§ 4 

Określa się wzór deklaracji na podatek leśny – D-L - stanowiący załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały. 

§ 5 

Traci moc uchwała Nr IV/10/10 Rady Miejskiej w Koźminie Wielkopolskim z dnia 30 grudnia 2010r.  
w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych.  

§ 6 

Uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Wielkopolskiego nie wcześniej jednak niŜ z dniem 1 stycznia 2012r.  
 
 

Przewodniczący Rady Miejskiej 
 
 

mgr inŜ. Justyn Zaradniak 

                                                           
1
 Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdroŜenia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich: 1/Dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992r. w sprawie ustanowienia wspólnych zasad 

dla niektórych typów transportu kombinowanego towarów między państwami członkowskimi (Dz.Urz. WE L368 z 17.12.1992r.), 2/Dyrektywy 1999/62/WE z dnia 17 czerwca 1999r. w sprawie pobierania opłat 
za uŜytkowanie niektórych typów infrastruktury przez pojazdy cięŜarowe (Dz.Urz. WE l 187 z 20.07.1999r.). Dane dot. ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej, zamieszczone w niniejszej ustawie – z dniem 
uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej - dot. ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej – wydanie specjalne”. 

 



 

 
 

U z a s a d n i e n i e 
 
   
 Na podstawie art. 6 ust. 13 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych 
(Dz.U. z 2010r. Nr 95, poz. 613 ze zm.) art. 6a ust. 11 ustawy z dnia 15 listopada 1984r. o podatku 
rolnym (Dz.U. z 2006r. Nr 136, poz. 969 ze zm.) oraz art. 6 ust. 9 ustawy z dnia 30 października 2002r. 
o podatku leśnym (Dz.U. Nr 200, poz. 1682 ze zm.) rada gminy określa w drodze uchwały wzory 
formularzy informacji i deklaracji podatkowych. W formularzach zawarte zostaną dane dotyczące 
podmiotu i przedmiotu opodatkowania, niezbędne do wymiaru i poboru podatków. 
 
 Ustawą z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654) 
znowelizowana została cytowana wyŜej ustawa o podatkach i opłatach lokalnych. Zmiana dotyczy 
zmiany brzmienia art. 5 ust. 1 pkt 2 lit d dotyczącym udzielania świadczeń zdrowotnych. Zmiana jest 
związana z utratą mocy ustawy z dnia 30 sierpnia 1991r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz.U. z 2007r. 
Nr 14, poz. 89 ze zm.), która definiowała pojęcie świadczeń zdrowotnych. Aktualnie pojęcie świadczeń 
zdrowotnych naleŜy definiować na podstawie przepisów ustawy o działalności leczniczej. Po zmianie 
przedmiotowego artykułu jego treść brzmi „ związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych 
w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń”.  
Oznacza to, Ŝe poszerzył się krąg podmiotów objętych preferencyjną składką. 
 
 Ustawą z dnia 29 lipca 2011r. zmieniona została ustawa o zasadach ewidencji i identyfikacji 
podatników i płatników. Ustawa ta dotyczy m.in. zasad i trybu nadawania numeru identyfikacji 
podatkowej „NIP” oraz zasad posługiwania się identyfikatorem podatkowym. Obowiązkowi 
ewidencyjnemu podlegają osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające 
osobowości prawnej oraz inne podmioty, które na podstawie odrębnych ustaw są podatnikami, a takŜe 
płatnicy podatków i płatnicy składek ubezpieczeniowych.  
Identyfikator podatkowy to: 
- numer PESEL – w przypadku podatników będących osobami fizycznymi objętymi rejestrem PESEL 
nieprowadzących działalności gospodarczej lub niebędących zarejestrowanymi podatnikami podatku od 
towarów i usług; 
- NIP – w przypadku pozostałych podmiotów podlegających obowiązkowi ewidencyjnemu.  
Podatnicy zobowiązani są podawać identyfikator podatkowy na dokumentach związanych 
z wykonywaniem zobowiązań podatkowych oraz niepodatkowych naleŜności budŜetowych, do których 
poboru zobowiązane są organy podatkowe.    

 
Zmiany powyŜszych ustaw powodują konieczność zaktualizowania wzorów formularzy informacji 

i deklaracji podatkowych. 
 
Burmistrz Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski proponuje przyjąć wzory, jak wyŜej wymienione 

załączniki.  
 
 
 
 
 

 


