UCHWAŁA NR XIV/107/2011
RADY MIEJSKIEJ W TCZEWIE
z dnia 24 listopada 2011 r.
w sprawie sprawie wzoru formularzy niezbędnych do wymiaru i poboru podatku od nieruchomości, rolnego
i leśnego
Na podstawie art. 6 ust. 13 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity
w Dz. U. z 2010r. Nr 95, poz. 613; zmiany Nr 96, poz. 620; Nr 225, poz. 1461; Nr 226, poz. 1475; z 2011 r. Nr
102, poz. 584; Nr 112, poz. 654 i Nr 171, poz.1016) i art. 6a ust. 11 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku
rolnym (tekst jednolity w Dz. U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969; zm. z 2006 r. Dz. U. nr 191, poz. 1412; Nr 245, poz.
1775; Nr 249, poz. 1825; z 2007 r. Nr 109, poz. 747; z 2008 r. Nr 116, poz. 730, Nr 237, poz. 1655; z 2009 r. Nr
56, poz. 458 oraz z 2010 r. Nr 96, poz. 620; Nr 226, poz. 1475) oraz art. 6 ust. 9 ustawy z dnia 30 października
2002 r. o podatku leśnym (Dz. U. Nr 200, poz. 1682; zm. z 2002 r. Dz. U. Nr 216, poz. 1826; z 2005 r. Nr 143, poz.
1199, Nr 164, poz. 1365, Nr 179, poz. 1484; z 2006 r. Dz. U. Nr 245, poz. 1775; 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; Nr 226, poz. 1475) Rada Miejska
w Tczewie
u c h w a l a, c o n a s t ę p u j e:
§ 1. Określa się wzory formularzy do składania deklaracji i informacji:
1) na podatek od nieruchomości wg załącznika Nr 1 i 4 do niniejszej uchwały,
2) na podatek rolny wg załącznika Nr 2 i 5 do niniejszej uchwały,
3) na podatek leśny wg załącznika Nr 3 i 6 do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.
§ 3. Traci moc uchwała Nr III/18/2010 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie wzoru
formularzy niezbędnych do wymiaru i poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego (Dz. Urz.
Województwa Pomorskiego z 2011r. Nr 12, poz. 317).
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Pomorskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2012r. Uchwała podlega również opublikowaniu w Biuletynie
Informacyjnym PANORAMA MIASTA.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Tczewie
Mirosław Augustyn
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Uzasadnienie
Do wyłącznej kompetencji rady gminy należy określenie wzoru formularzy deklaracji i informacji
niezbędnych do poboru i wymiaru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego.
Zgodnie z ustawą z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2011r. Nr 112, poz. 654)
uległa zmianie treść zapisu art. 5 ust. 1 pkt 2 lit. d) ustawy o podatkach i opłatach lokalnych dotycząca
budynków związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych.
Natomiast ustawą z dnia 16 września 2011r. o redukcji niektórych obowiązków obywateli i przedsiębiorców
(Dz. U. z 2011r. Nr 232, poz. 1378) wprowadzono zmiany w ustawie o podatkach i opłatach lokalnych
dotyczące terminu składania deklaracji oraz zmiany terminu wpłaty pierwszej raty podatku.
Zatem obowiązujące w 2011 r. wzory tych formularzy wykazały konieczność ich modyfikacji.
Wprowadzono następujące zmiany:
 w deklaracji DN1 (załącznik Nr 1) w części D.2. lit. d. oraz w informacji o nieruchomościach i obiektach
budowlanych dotyczącej podatku od nieruchomości (załącznik Nr 4) w części F.1.4. określono nowe
brzmienie: „związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności
leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń”.
 w deklaracji DN1 zmieniono zapis dot. terminu składania deklaracji z 15 na 31 stycznia.
Dokonano również innych zmian:
 we wszystkich deklaracjach i informacjach wprowadzono pojęcie „identyfikator podatkowy” z wyjaśnieniem
tego pojęcia,
 w deklaracjach DN1, DR1 i DL1 zmieniono treść zapisu dot. podstawy do wystawiania tytułu
wykonawczego poprzez ograniczenie jego treści; po zmianie brzmi: „Niniejsza deklaracja stanowi podstawę
do wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 czerwca 1966r.
o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (tekst jednolity: Dz. U. z 2005r. nr 229, poz. 1954 z późn.
zm.),
 w informacjach IN1, IR1 i IL1 dokonano zmiany treści zapisu: z „Oświadczam, że podane przeze mnie /
przez nas dane są zgodne z prawdą” na „Oświadczam, że są mi znane przepisy Kodeksu karnego skarbowego
o odpowiedzialności za podanie danych niezgodnych z rzeczywistością”.
W związku z powyższym podjęcie przedmiotowej uchwały jest zasadne.
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