
UCHWAŁA NR  XVI/ 86  /2015
RADY MIEJSKIEJ BORKU WLKP.

Z DNIA  4 LISTOPADA 2015

w sprawie:  ustalenia wzorów formularzy informacji i deklaracji w sprawie              
                   podatku od  nieruchomości, rolnego i leśnego. 

Na podstawie art.  18 ust.  2 pkt  8,  ustawy z dnia 8 marca 1990 roku
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r.,  poz. 1515) oraz art.  6 ust.  13 ustawy
z dnia 12 stycznia 1991 roku 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. 2013 r.,  poz.  1381 z późn.  zm.)  oraz art.  6 ust.  9 ustawy z dnia
30 października 2002 roku o podatku leśnym (Dz.  U.  z  2013 r.,  poz.  465)  Rada
Miejska Borku Wlkp. uchwala, co następuje:

§ 1.1. Ustala się następujące wzory informacji składanych przez osoby fizyczne:
1) w zakresie  podatku  od  nieruchomości  jak  w  załączniku  nr  1  do  niniejszej

uchwały;
2) w zakresie podatku rolnego jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały;
3) w zakresie podatku leśnego jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały;

   2. Ustala się następujące wzory deklaracji w zakresie:
1) podatku od nieruchomości jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały;
2) podatku rolnego jak w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały;
3) podatku leśnego jak w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały;

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Borku Wlkp. 

§  3.  Traci  moc  uchwała  Nr  XIV/72/2011  Rady  Miejskiej  Borku  Wlkp.  z  dnia
15 grudnia 2011 roku w sprawie ustalenia wzorów formularzy informacji i deklaracji
w  sprawie  podatku  od  nieruchomości,  rolnego  i  leśnego  (Dziennik  Urzędowy
Województwa Wielkopolskiego z 2012 r., poz. 165). 

§  4.  Uchwała  podlega  ogłoszeniu  w  Dzienniku  Urzędowym  Województwa
Wielkopolskiego i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku. 

Opracowała: Joanna Pruszkowska   



UZASADNIENIE
DO UCHWAŁY NR  XVI/  86 /2015
RADY MIEJSKIEJ BORKU WLKP.

Z DNIA  04  LISTOPADA 2015

             Wprowadza się zmienione wzory formularzy informacji oraz deklaracji na podatek od
nieruchomości, rolny i leśny co spowodowane jest zmianami:

• w podatku od nieruchomości dokonano zmian w ustawie o podatkach i opłatach lokalnych
poprzez zmianę zapisu dotyczącego stawki od gruntów otrzymał brzmienie „pod wodami
powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników
sztucznych” a było „pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni
wodnych” 

• w podatku  leśnym  dokonano  zmian  w  ustawie  o  podatku  leśnym  poprzez  wykreślenie
obniżenia 50 % stawki dla lasów ochronnych art. 4 ust. 3 otrzymuje brzmienie „Dla lasów
wchodzących w skład rezerwatów przyrody i parków narodowych stawka podatku leśnego,
o  której  mowa  w  ust.  1,  ulega  obniżeniu  o  50%”   a  było  „Dla  lasów  ochronnych
wchodzących w skład rezerwatów przyrody i parków narodowych stawka podatku leśnego,
o której mowa w ust. 1 ulega obniżeniu o 50%”

• w ustawie o podatkach i opłatach lokalnych, ustawie o podatku rolnym oraz w ustawie o
podatku leśnym dodano zapis „W przypadku gdy kwota podatku nie przekracza 100 zł,
podatek jest płatny jednorazowo w terminie płatności pierwszej raty.” 

 

Opracowała: Joanna Pruszkowska 




































