
UCHWAŁA  Nr XII / 63 / 2015 

R a d y   G m i n y    

w Janowicach Wielkich 

z dnia 23 listopada 2015 r.  

w sprawie  określenia wzorów  formularzy informacji i deklaracji podatkowych 

 

          Na podstawie  art. 18 ust.2 pkt 8 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie 

gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz.1515) w związku z art. 6 ust. 13 ustawy z dnia 12 stycznia 

1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 849 z późn. zm.), art. 6a ust. 

11 ustawy z dnia 15 listopada 1984 roku o podatku rolnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 1381 z 

późn. zm.), art.6 ust. 9 ustawy o podatku leśnym z dnia 30 października 2002  (Dz. U. z 2013 

r. poz. 465 z późn. zm.) uchwala się co następuje: 

 

§ 1 

 W zakresie wzorów informacji i deklaracji na podatek od nieruchomości: 

   1)   określa się wzór informacji w sprawie podatku od nieruchomości  (IN-1) stanowiący    

załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały; 

   2)  określa się wzór deklaracji na podatek od nieruchomości (DN-1) stanowiący  załącznik 

Nr 2 do niniejszej uchwały. 

 

§ 2 

 W zakresie wzorów informacji i deklaracji na podatek rolny: 

   1)   określa się wzór informacji w sprawie podatku rolnego (IR-1) stanowiący załącznik Nr    

3 do niniejszej uchwały; 

   2)  określa się wzór deklaracji na podatek rolny (DR-1) stanowiący załącznik Nr 4 do 

niniejszej uchwały; 

   3) określa się  wzór załącznika do informacji lub deklaracji na podatek rolny – „Dane o 

zwolnieniach i ulgach podatkowych w podatku rolnym” (ZR-1/B), stanowiący załącznik Nr 5 

do niniejszej uchwały. 

 

§ 3 

W zakresie wzorów informacji i deklaracji na podatek leśny: 

   1)   określa się wzór informacji w sprawie podatku leśnego (IL-1) stanowiący załącznik Nr 

6 do niniejszej uchwały; 

   2)  określa się wzór deklaracji na podatek leśny (DL-1) stanowiący załącznik Nr 7 do 

niniejszej uchwały; 

   3) określa się  wzór załącznika do informacji lub deklaracji na podatek leśny – „Dane o 

zwolnieniach  podatkowych w podatku leśnym” (ZL-1/B), stanowiący załącznik Nr 8 do 

niniejszej uchwały. 

 

§ 4 
Uchwała podlega ogłoszeniu przez rozplakatowaniu na tablicach ogłoszeń. 

 

§ 5 
Tracą moc: 

1) uchwała Nr II/11/2002r. Rady Gminy w Janowicach Wielkich z dnia  6 grudnia 2002  roku 

w sprawie wzoru formularza informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych oraz 

wzoru formularza deklaracji na podatek od nieruchomości, 

2) uchwała Nr II/12/2002 Rady Gminy w Janowicach Wielkich z dnia 6 grudnia 2002 r. w 

sprawie wzoru formularza informacji o gruntach oraz wzoru formularza deklaracji na podatek 

rolny, 

3) uchwała Nr II/13/2002 z dnia 6 grudnia 2002 r. w sprawie wzoru formularza informacji o 

lasach oraz wzoru formularza deklaracji na podatek leśny. 

 



 

§ 6 
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Janowice Wielkie. 

 

§ 7 
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Dolnośląskiego i ma zastosowanie do ustalenia podatku od nieruchomości, 

podatku rolnego i podatku leśnego od roku 2016. 

 
 

 

 

UZASADNIENIE 
 

W związku z ogólnopolską standaryzacją formularzy podatkowych w sprawach podatku od 

nieruchomości, rolnego i leśnego zastępuje się dotychczasowe wzory formularzami jak w 

uchwale. Uwzględniają one także zmiany, do jakich doszło w prawie w 2015 r. (dot. kategorii 

przedmiotów opodatkowania podatkiem od nieruchomości) oraz zalecenia Regionalnej Izby 

Obrachunkowej wyrażone w trakcie kontroli w 2015 r., wedle której stanowiska wyrażonego 

w protokole kontroli z dnia 20.03.2015 r. powinno w formularzach podatkowych zostać ujęte 

miejsce na „adnotacje organu podatkowego”.  

 


