
Uchwała Nr X/90/15 
Rady Miejskiej w Pyzdrach 
z dnia 18 listopada 2015 r. 

 
w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji pod atkowych 

      Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r. poz. 1515) w związku z art. 6a ust. 11 ustawy z dnia 15 
listopada 1984 r. o podatku rolnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 1381 ze zm.), art. 6 
ust. 13 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity: 
Dz. U. z 2014 r. poz. 849 ze zm.) oraz art. 6 ust. 9 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o 
podatku leśnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 465 ze zm.) uchwala się co następuje:  
 

§ 1 
W zakresie wzorów informacji w sprawie podatku od nieruchomości, podatku rolnego, 
podatku leśnego: 

1) określa się wzór informacji w sprawie podatku od nieruchomości, podatku rolnego, 
podatku leśnego (INRL-1) stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały; 
2) określa się wzór załącznika do informacji lub deklaracji na podatek od nieruchomości, 
podatek rolny, podatek leśny (D-1/A) – dane o nieruchomościach i obiektach 
budowlanych stanowiący załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały; 

 
§ 2 

W zakresie wzorów deklaracji na podatek od nieruchomości: 
1) określa się wzór deklaracji w sprawie podatku od nieruchomości (DN-1) stanowiący 
załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały; 

 
§ 3 

W zakresie wzorów deklaracji na podatek rolny: 
1) określa się wzór deklaracji na podatek rolny (DR-1) stanowiący załącznik Nr 4 do 
niniejszej uchwały; 
 

§ 4 
W zakresie wzorów deklaracji na podatek leśny: 

1) określa się wzór deklaracji na podatek leśny (DL-1) stanowiący załącznik Nr 5                              
do niniejszej uchwały; 
 

§ 5 
Traci moc uchwała Nr VIII/74/2011 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dnia 28 października 2011 
r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych  
 

§ 6 
Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Pyzdr. 
 

§ 7 
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Wielkopolskiego, nie wcześniej jednak niż z dniem 1 stycznia 2016 r. 
Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez rozplakatowanie w miejscach 
publicznych na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Pyzdrach oraz BIP.  


