
          PROJEKT NR 7 

UCHWAŁA NR   

RADY MIEJSKIEJ W GIŻYCKU 

z dnia 17 grudnia 2015 r. 

w sprawie określenia wzorów formularzy podatkowych stosowanych 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), art. 6 ust. 13 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o 

podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2014 r., poz. 849 ze zm.), art. 6a ust. 11 ustawy z dnia 

15 listopada 1984 roku o podatku rolnym (Dz.U z 2013 r., poz. 1381 ze zm.), art. 6 ust. 9 ustawy 

z dnia 30 października 2002 roku o podatku leśnym (Dz.U. z 2013 r., poz. 465) Rada Miejska 

w Giżycku uchwala, co następuje: 

§ 1. Określa się następujące wzory formularzy obowiązujących na terenie miasta Giżycka. 

1. Ustala się wzór formularza IN-1 - informacja w sprawie podatku od nieruchomości,  

- załącznik Nr 1 do uchwały. 

2.  Ustala się wzór formularza DN-1 – deklaracja na podatek od nieruchomości, 

- załącznik nr 2 do uchwały, 

3. Ustala się wzór formularza IRL-1 – informacja w sprawie podatku rolnego i podatku  

leśnego, - załącznik nr 3 do uchwały, 

4. Ustala się wzór formularza DR-1 - deklaracja na podatek rolny - załącznik Nr 4 do uchwały. 

5. Ustala się wzór formularza DL-1 - deklaracja na podatek leśny - załącznik Nr 5 do uchwały. 

5. Ustala się wzór formularza ZN-1 - dane o nieruchomościach - załącznik Nr 6 do uchwały. 

§ 2. Traci moc uchwała Nr XXXVII/130/05 Rady Miejskiej w  Giżycku z dnia 30 grudnia 2005r. 

w sprawie ustalenia wzorów formularzy podatkowych. 

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko -

Mazurskiego i obowiązuje od dnia 1 stycznia 2016 r. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Uzasadnienie do projektu w sprawie ustalenia wzorów: informacji w sprawie podatku od 

nieruchomości, informacji w sprawie podatku rolnego i leśnego, deklaracji na podatek od 

nieruchomości, deklaracji na podatek rolny, deklaracji na podatek leśny 

 

Podjęcie uchwały w sprawie określenia wzorów formularzy podatkowych wynika z konieczności 

dostosowania ich w związku ze zmianami w ustawach podatkowych m.in: 

1. W sprawie podatku od nieruchomości podatku od nieruchomości: 

 zmiana brzmienia art. 5 ust. 1 pkt 1 lit. b) dotyczącego przedmiotu opodatkowania 

gruntów pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni 

wodnych na grunty pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami 

powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych 

 wprowadzenie nowej stawki dla gruntów niezabudowanych objętych obszarem 

rewitalizacji w  ustawie z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2015 r., 

poz. 1777)  

2. W sprawie podatku rolnego: 

 nowe zasady przeliczania użytków rolnych na hektary przeliczeniowe. 

3. W sprawie podatku leśnego: 

 zmiana stawki dla lasów ochronnych,  
 

 

 
 


