
UCHWAŁA  Nr XII/87/2015 

   RADY GMINY SIEROSZEWICE 

      z dnia 14 grudnia 2015 roku 

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 2015 r. poz. 1515) w związku z art. 6 ust. 13 ustawy                   

z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity - Dz. U. z 2014 

r. poz. 849 ze zmianami), art. 6a ust. 11 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym 

(Dz. U. z 2013 r. poz. 1381 ze zmianami ) oraz art. 6 ust. 9 ustawy  z dnia 30 października 

2002 r. o podatku leśnym  (Dz. U. z 2013 r.  poz. 465 ze zmianami)  uchwala się, co 

następuje:  

 

§ 1. Ustala się obowiązujące na terenie gminy Sieroszewice wzory deklaracji do celów 

podatku: 

1) od nieruchomości o symbolu DN-1                   - załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały 

2) rolnego o symbolu DR-1                  - załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały 

3) leśnego o symbolu DL-1                                - załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały 

 

§ 2. Ustala się obowiązujące na terenie gminy Sieroszewice wzory informacji do celów 

podatku: 

1) od nieruchomości o symbolu IN-1                              - załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały 

2) rolnego o symbolu IR-1           - załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały 

3) leśnego o symbolu IL-1                                - załącznik Nr 6 do niniejszej uchwały 

 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sieroszewice. 

 

§ 4. Tracą  moc uchwały: 

1) Nr X/94/2011 Rady Gminy Sieroszewice z dnia 30 listopada 2011 roku  w sprawie 

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

nieruchomości (Dz. Urz. Woj. Wlkp. 2012.874), 

2) 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: rolnego, leśnego i od nieruchomości (Dz. Urz. Woj. 

Wlkp. 2012.630), 

 

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

Urzędowym Województwa Wielkopolskiego i ma zastosowanie od roku podatkowego 2016.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



UZASADNIENIE 

do Uchwały Nr XII/87/2015  Rady Gminy Sieroszewice 

z dnia 14 grudnia 2015 roku 

w sprawie ustalenia wzorów  deklaracji i informacji dla celów podatku:  

od nieruchomości, rolnego i leśnego 

 

Art. 6 ust. 13 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych 

(tekst jednolity  Dz. U. z 2014 r. poz. 849 ze zmianami), art. 6a ust. 11 ustawy z dnia 15 

listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 1381 ze zmianami) oraz art. 6 ust. 9 

ustawy  z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym  (Dz. U. z 2013 r. poz. 465                         

ze zmianami) nałożyły na Radę Gminy obowiązek określenia w drodze uchwały wzorów 

deklaracji i informacji niezbędnych do wymiaru i poboru podatku rolnego, leśnego i od 

nieruchomości.  

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

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

nieruchomości zostaje uchylona w związku ze zmianami w ustawie  z dnia 12 stycznia 1991 

roku o podatkach i opłatach lokalnych (t. j. Dz. U. z 2014 r. poz. 849 ze zmianami).  

 Zmianie uległ art. 5 ust. 1 pkt 1 lit. b, który otrzymał nowe brzmienie: „pod wodami 

powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników 

sztucznych”. 

 Rozszerzono również zakres stosowania stawek dla gruntów poprzez dodanie nowej 

dla gruntów niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o której mowa                       

w ustawie z 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz.U. poz. 1777). Nowa stawka podatku 

będzie miała zastosowanie na obszarze specjalnego obszaru rewitalizacji i będzie dotyczyć 

gruntów, które pomimo przeznaczenia w planie miejscowym pod zabudowę, nie zostały 

zabudowane w terminie 4 lat od dnia wejścia w życie planu.    

Ponadto zmianie uległ również art. 4 ust. 3 ustawy  o podatku leśnym, który brzmi 

następująco: „dla lasów wchodzących w skład rezerwatów przyrody i parków narodowych 

stawka podatku leśnego, o którym mowa w ust. 1, ulega obniżeniu o 50%”. Zatem   

ustawodawca wyeliminował z zakresu niższej stawki podatku lasy ochronne. 

W związku z powyższym  koniecznym było dostosowanie treści deklaracji                                  

i informacji podatkowych do przepisów, które wchodzą w życie od 1 stycznia 2016 roku.  


