
UCHWAŁA NR XLVIII/  353    /2010
RADY MIEJSKIEJ BORKU WLKP.
Z DNIA 10 LISTOPADA 2010 ROKU

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 (tekst  jedn.  Dz.  U. z 2001 roku Nr 142,  poz.  1591 
z późn. zm.) oraz art. 6 ust. 13 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach 
i opłatach lokalnych (tekst jedn. Dz. U. z 2010 roku Nr 95, poz. 613 z późn. 
zm.)  art. 6a ust.  11 ustawy z dnia 15 listopada 1984 roku o podatku rolnym 
(tekst jedn. Dz. U. 2006 roku Nr 136, poz. 960 z późn. zm.) oraz art. 6 ust. 9 
ustawy z dnia 30 października 2002 roku o podatku leśnym (Dz. U. Nr 200, poz. 
1682) 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  II/10/2002  Rady  Miejskiej  Borku  Wlkp.  z  dnia 
13  grudnia  2002  roku  w  sprawie  ustalenia  wzorów  formularzy  informacji 
w  sprawie  podatku  od  nieruchomości,  rolnego  i  leśnego  oraz  wzorów 
formularzy  deklaracji  na  podatek  od  nieruchomości,  rolnego  i  leśnego  (Dz. 
Urzędowy  Województwa  Wielkopolskiego  z  2002  roku  Nr  159,  poz.  4689 
i z 2005 roku Nr 202, poz. 5646). 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z mocą obowiązującą od stycznia 
2011 roku. 

Opracowała: Joanna Pruszkowska   



UZASADNIENIE
DO UCHWAŁY NR XLVIII/  353    /2010

RADY MIEJSKIEJ BORKU WLKP.
Z DNIA 10 LISTOPADA 2010

                  W myśl art. 18 ust. 2  punkt 8 ustawy o samorządzie gminnym, podejmowanie 
uchwał  w sprawach  podatków i  opłat  lokalnych  w granicach  określonych  w stosownych 
przepisach  prawa  należy  do  wyłącznej  właściwości  Rady  Miejskiej.  Wprowadza  się 
zmienione wzory formularzy informacji oraz deklaracji na podatek od nieruchomości, rolny 
i leśny co spowodowane jest opodatkowaniem dróg sklasyfikowanych w ewidencji gruntów 
i budynków jako „dr” oraz urealnieniem wykazu klas użytków rolnych w ewidencji gruntów 
i budynków. 

Opracowała: Joanna Pruszkowska 


