UCHWAŁA NR XXX/251/04
RADY MIEJSKIEJ W RADKOWIE
Z DNIA 16 listopada 2004 roku
w sprawie wzorów formularzy do wymiaru i poboru podatku rolnego, podatku leśnego,
podatku od nieruchomości
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1 i art.41 ust. 1 ustawy z dnia 8
marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.
1591 z późniejszymi zmianami), art. 6 ust 13 ustawy z 12 stycznia 1991 roku o
podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84 z
późniejszymi zmianami), art. 6 ust. 9 ustawy z dnia 30 października 2002 roku o podatku
leśnym (Dz. U. z 2002 r. Nr.200, poz. 1682 z późniejszymi zmianami), art. 6a ust. 11
ustawy z dnia 15 listopada 1984 roku o podatku rolnym (tekst jednolity: Dz.U. z 1993 r.
nr 94, poz. 431 z późniejszymi zmianami),

RADA MIEJSKA W RADKOWIE UCHWALA:
§ 1. Określa się obowiązujące wzory formularzy do wymiaru i poboru podatku od
nieruchomości tj.:
1. „Deklaracja na podatek od nieruchomości ” – stanowiąca załącznik nr 1 do n/n
uchwały,
2. „Informacja w sprawie podatku od nieruchomości” - stanowiąca załącznik nr 2 do
n/n uchwały.
§ 2. Określa się obowiązujące wzory formularzy do wymiaru i poboru podatku leśnego
tj.:
1. „Deklaracja na podatek leśny” – stanowiąca załącznik nr 3 do n/n uchwały,
2. „Informacja w sprawie podatku leśnego” - stanowiąca załącznik nr 4 do n/n
uchwały.
§ 3. Określa się obowiązujące wzory formularzy do wymiaru i poboru podatku rolnego
tj.:
1. „Deklaracja na podatek rolny” – stanowiąca załącznik nr 5 do n/n uchwały,
2. „Informacja w sprawie podatku rolnego” - stanowiąca załącznik nr 6 do n/n
uchwały.
§ 4. Traci moc uchwała Nr XV/113/03 z dnia 29 listopada 2003 roku w sprawie wzorów
formularzy do wymiaru i poboru podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od
nieruchomości.
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy w Radkowie
§ 6. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego i
wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, jednak nie wcześniej niż 1 stycznia
2005 r.
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UZASADNIENIE
Do Uchwały Rady Miejskiej
w Radkowie Nr XXX/251/04
z dnia 16 listopada 2004 roku
Zgodnie z art. 6 ust.6 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, osoby
fizyczne składają informacje o nieruchomościach i obiektach budowlanych według
ustalonego wzoru. Podobnie osoby prawne i jednostki organizacyjne niemające
osobowości prawnej, na podstawie art. 6 ust. 9 pkt 1, składaj deklaracje na podatek od
nieruchomości według ustalonego wzoru.
Na mocy art. 11 ust. 5 ustawy o podatku rolnym osoby fizyczne obowiązane są
do złożenia informacji o gruntach według ustalonego wzoru. Osoby prawne i jednostki
organizacyjne niemające osobowości prawnej zgodnie z art. 11 ust. 8 pkt 1 składają
deklaracje na podatek rolny na formularzach według ustalonego wzoru.
Na podstawie art. 6 ust. 2 ustawy o podatku leśnym obowiązkiem podatnika
podatku leśnego, jest składanie pisemnych informacji mających wpływy na powstanie
lub ustalenie obowiązku płacenia podatku rolnego. Identyczne obowiązki ciążą na
osobach prawnych i jednostkach organizacyjnych niemających osobowości prawnej
na mocy art. 6 ust. 5 pkt 1, które zobowiązane są do złożenia deklaracji na podatek
leśny.
W formularzach, o których mowa powyżej muszą być zawarte dane dotyczące
podmiotu i przedmiotu opodatkowania niezbędne do wymiaru i poboru podatku od
nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego. Jedynym kompetentnym organem
do ustalenia wzoru tych informacji i deklaracji jest rada gminy, jako organ stanowiący.
Związane jest to z tym, że taki wykaz jest prawem powszechnie obowiązującym na
terenie gminy i może zrobić to wyłącznie rada gminy.
Chcąc uniknąć corocznego zamieszczania przepisu o utrzymaniu w mocy
ustalonych wzorów informacji i deklaracji, podejmuje się uchwałę, której wyłącznym
przedmiotem regulacji jest ustalenie wzorów.
W związku z powyższym podjęcie uchwały jest uzasadnione.
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