
     UCHWAŁA  Nr XI/104/2011                                           

   RADY GMINY SIEROSZEWICE 

      z dnia  22 grudnia 2011 roku 

 

w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Sieroszewice w sprawie ustalenia wzorów deklaracji                    

i informacji dla celów podatku:  od nieruchomości, rolnego i leśnego 

 

 

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

gminnym (tekst jednolity Dz. U.  z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami)                                            

w związku z art. 6 ust. 13 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach 

lokalnych (tekst jednolity - Dz. U. z 2010 r. Nr  95, poz. 613 ze zmianami), art. 6a ust. 11 

ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969 ze 

zmianami ) oraz art. 6 ust. 9 ustawy  z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym                     

(Dz. U. z 2002 r. Nr 200, poz. 1682 ze zmianami)  uchwala się, co następuje:  

 

§ 1. W uchwale X/94/2011 Rady Gminy Sieroszewice z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie 

ustalenia wzorów deklaracji i informacji dla celów podatku: od nieruchomości, rolnego                     

i leśnego w załączniku  Nr 4 do uchwały w części D pozycji D.2 pkt 2 otrzymuje brzmienie:  

" związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków  mieszkalnych 

lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej". 

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sieroszewice.  

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Wielkopolskiego. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



UZASADNIENIE 

do Uchwały  Nr XI/104/2011  Rady Gminy Sieroszewice 

z dnia 22 grudnia 2011 roku 

 
w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Sieroszewice w sprawie ustalenia wzorów deklaracji                    

i informacji dla celów podatku:  od nieruchomości, rolnego i leśnego 

 
 

 

 W uchwale Nr X/94/2011 Rady Gminy Sieroszewice z dnia 30 listopada 2011 r.                    

w sprawie ustalenia wzorów deklaracji i informacji dla celów podatku: od nieruchomości, 

rolnego i leśnego w załączniku  Nr 4 do uchwały w części D pozycji D.2 pkt 2 w przedmiocie 

opodatkowania pominięto "budynki mieszkalne". 

 W związku z powyższym konieczne jest dokonanie zmiany wzoru informacji,       

poprzez jego dostosowanie do treści przepisu art. 5 ust.1 pkt 2 litera b ustawy z dnia                       

12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych.     

 

 

 

 

 

 

 Wójt Gminy  

 

 

        Czesław Berkowski 

 

 

 


