
 

UCHWAŁA  Nr  XV/189/2011 

RADY MIEJSKIEJ W BORNEM SULINOWIE 

z dnia 16 grudnia 2011 r. 

  
w sprawie określenia wzorów formularzy podatkowych. 

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

(Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591; z 2002 r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, 
Nr 153, poz.1271 i Nr 214, poz.1806; z 2003 r. Nr 80, poz.717 i Nr 162, poz.1568; z 2004 r.  
Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203 i Nr 167, poz. 1759; z 2005 r. Nr 172, poz.1441 i Nr 175, 
poz.1457; z 2006 r. Nr 17, poz.128 i Nr 181, poz.1337; z 2007 r. Nr 48, poz.327, Nr 138, poz.974 
i Nr 173, poz.1218; z 2008 r. Nr 180, poz.1111 i Nr 223, poz.1458; z 2009 r. Nr 52, poz.420  
i Nr 157, poz.1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz.675  
oraz z 2011 r. Nr 21, poz.113, Nr 117, poz.679, Nr 134, poz.777, Nr 149, poz.887 i Nr 217, 
poz.1281) w związku z art. 6 ust. 13 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach 
lokalnych (Dz.U. z 2010 r. Nr 95, poz.613, Nr 96, poz.620, Nr 225, poz.1461 i Nr 226, poz.1475 
oraz z 2011 r. Nr 102, poz.584, Nr 112, poz.654 i Nr 171, poz.1016), art. 6a ust. 11 ustawy z dnia 
15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz.U. z 2006 r. Nr 136, poz.969, Nr 191, poz.1412, Nr 
245, poz.1775 i Nr 249, poz.1825; z 2007 r. Nr 109, poz.747; z 2008 r. Nr 116, poz.730 i Nr 237, 
poz.1655; z 2009 r. Nr 56, poz.458 oraz z 2010 r. Nr 96, poz.620 i Nr 226, poz.1475) i art.6 ust. 
9 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz.U. Nr 200, poz.1682 i Nr 216, 
poz.1826; z 2005 r. Nr 143, poz.1199, Nr 164, poz.1365 i Nr 179, poz.1484; z 2006 r. Nr 245, 
poz.1775 i Nr 249, poz.1825; z 2008 r. Nr 116, poz.730; z 2009 r. Nr 56, poz.458 oraz z 2010 r. 
Nr 96, poz.620 i Nr 226, poz.1475) Rada Miejska w Bornem Sulinowie uchwala, co następuje: 
 
  

§ 1. Ustala się następujące wzory formularzy podatkowych: 

1) deklaracja na podatek od nieruchomości DN-1, której wzór stanowi załącznik nr 1; 
2) informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych (do celów podatku od 

nieruchomości) IN-1, której wzór stanowi załącznik nr 2; 
3) deklaracja na podatek rolny DR-1, której wzór stanowi załącznik nr 3; 
4) informacja o gruntach (do celów podatku rolnego) IR-1, której wzór stanowi załącznik nr 4; 
5) deklaracja na podatek leśny DL-1, której wzór stanowi załącznik nr 5; 
6) informacja o lasach (do celów podatku leśnego) IL-1, której wzór stanowi załącznik nr 6.  

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Bornego Sulinowa.  
  

§ 3. Traci moc uchwała Nr XLVIII/563/2010 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie  
z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie określenia wzorów formularzy podatkowych (Dz. Urz. Woj. 
Zachodniopomorskiego Nr 126, poz.2469). 
  

§ 4. Uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2012 
roku. 

 
 



Uzasadnienie: 
Zgodnie z art. 6 ust.13 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach 

lokalnych, art. 6a ust.11 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym oraz art. 6 ust. 9 
ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym, Rada Gminy określa w drodze uchwały 
wzory formularzy deklaracji na podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny oraz 
wzory informacji w sprawie podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego. 
Przedstawiony projekt uchwały – wynika ze zmiany ustawy o podatkach i opłatach lokalnych. 

 Zmiana wprowadzona ustawą z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej 
(Dz.U.11.112.654) z dniem 1 lipca 2011 r. dotyczy formularzy: deklaracji na podatek od 
nieruchomości, informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych, o gruntach i o lasach. 
Zgodnie z opublikowanymi zmianami w art. 5 w ust. 1 pkt 2 lit. d) zastąpiono dotychczasowy 
zapis: „związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń 
zdrowotnych, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń” na „związanych z 
udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych 
przez podmioty udzielające tych świadczeń”. Kolejna zmiana w tej samej ustawie dotyczy zapisu 
w art. 6 w ust. 9 i obowiązywać będzie od 1 stycznia 2012 r., zastąpiono dotychczasowy zapis: 
„składać, w terminie do dnia 15 stycznia, organowi podatkowemu właściwemu ze względu na 
miejsce połoŜenia przedmiotów opodatkowania, deklaracje na podatek od nieruchomości na dany 
rok podatkowy, (...)” na „składać, w terminie do dnia 31 stycznia, organowi podatkowemu 
właściwemu ze względu na miejsce połoŜenia przedmiotów opodatkowania, deklaracje na 
podatek od nieruchomości na dany rok podatkowy, (...)”. 

 Ponadto w związku ze zmianą dotyczącą ustawy z dnia 29 lipca 2011 r. o zmianie ustawy 
o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników oraz niektórych innych ustaw.   
W art. 67 w ust.1 zapisano: „z dniem 1 stycznia 2012 r. znosi się numer identyfikacji podatkowej 
nadany osobom fizycznym objętym rejestrem PESEL, nieprowadzącym działalności 
gospodarczej lub niebędącym zarejestrowanymi podatnikami podatku od towarów i usług, w ust. 
2. od dnia 1 stycznia 2012 r. jedynym identyfikatorem podatkowym osób, o których mowa w ust. 
1, jest numer PESEL”. 

W związku z powyŜszymi zmianami konieczne było uaktualnienie istniejących 
formularzy dotyczących podatków lokalnych w gminie Borne Sulinowo poprzez podjęcie nowej 
uchwały. 
 
 

 
 


