
UCHWAŁA NR XIV/65/15
RADY MIEJSKIEJ GMINY GRYFÓW ŚLĄSKI

z dnia 27 listopada 2015 r.

w sprawie zmiany uchwały nr XII/57/15 Rady Miejskiej Gminy Gryfów Śląski z dnia 20 października 2015r. 
w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust 1 i art. 42  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o 
samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r., poz.1515 ), art. 6 ust. 13 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. 
o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2014r., poz. 849 ze zm.) oraz art. 6 ust. 9 ustawy z dnia 
30 października 2002 r. o podatku leśnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 465 ze zm.) uchwala się, co 
następuje:

§ 1. W uchwale Nr XII/57/15 Rady Miejskiej Gminy Gryfów Śląski z dnia 20 października 2015r.w sprawie 
określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych wprowadza się następujące zmiany :

1. W załączniku  Nr 1 w pozycji E.1 dopisuje się pkt 4 w brzmieniu: "4. niezabudowanych objętych obszarem 
rewitalizacji"

2. W załączniku  Nr 2 :

a) w pozycji D.1 dopisuje się pkt 4 w brzmieniu: "4. niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji"

b) w pozycji G wykreśla się sformułowanie „ Oświadczam, że są mi znane przepisy Kodeksu karnego skarbowego 
o odpowiedzialności za podanie danych niezgodnych z rzeczywistością"

c) w treści POUCZENIE dodaje się zapis : „Za podanie nieprawdy lub zatajenie prawdy i przez to narażenie 
podatku na uszczuplenie grozi odpowiedzialność przewidziana w Kodeksie karnym skarbowym”.

3. W załączniku  Nr 4 :

a) W pozycji F wykreśla się sformułowanie „ Oświadczam, że są mi znane przepisy Kodeksu karnego skarbowego 
o odpowiedzialności za podanie danych niezgodnych z rzeczywistością"

b) W treści POUCZENIE dodaje się zapis : „Za podanie nieprawdy lub zatajenie prawdy i przez to narażenie 
podatku na uszczuplenie grozi odpowiedzialność przewidziana w Kodeksie karnym skarbowym”.

§ 2. Pozostała treść uchwały pozostaje bez zmian.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Gryfów Śląski.

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy i Miasta Gryfów 
Śląski oraz opublikowaniu w prasie lokalnej.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Dolnośląskiego, nie wcześniej jednak niż z dniem 1 stycznia 2016r.
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Przewodniczący Rady Miejskiej Gminy Gryfów Śląski

Robert Skrzypek

UZASADNIENIE

W dniu 3 listopada 2015 roku została opublikowana ustawa z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (
Dz.U. z 2015r., poz.1777 ), wprowadzająca obowiązującą od 1 stycznia 2016 r. nową stawkę podatku od gruntów
objętych obszarem rewitalizacji. Z uwagi na podjęcie uchwały nr XII/57/15 Rady Miejskiej Gminy Gryfów Śląski w
sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych przed publikacją w/w ustawy o
rewitalizacji konieczne było wprowadzenie nowej stawki od gruntów niezabudowanych objętych obszarem
rewitalizacji.

Ze względu, na brak podstaw prawnych do żądania od właścicieli nieruchomości złożenia oświadczenia o
treści: „ Oświadczam, że są mi znane przepisy Kodeksu karnego skarbowego o odpowiedzialności za podanie danych
niezgodnych z rzeczywistością w/w sformułowanie wykreśla się , a zastępuje się nowym zapisem w pouczeniu o
treści : „ Za podanie nieprawdy lub zatajenie prawdy i przez to narażenie podatku na uszczuplenie grozi
odpowiedzialność przewidziana w Kodeksie karnym skarbowym”.
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