
UCHWAŁA NR 103/XI/11
RADY GMINY W NOWYM DUNINOWIE

Z DNIA 29 GRUDNIA 2011 ROKU

zmieniająca uchwałę Nr 87/IX/11 Rady Gminy w Nowym Duninowie z dnia 31
października 2011 r. w sprawie ustalenia wzoru formularzy deklaracji podatkowych 

oraz informacji w sprawie podatków 

Na  podstawie  art.18  ust.2  pkt  8,  art.  40  ust.1  ustawy  z  dnia  8  marca  1990  r.  o
samorządzie gminnym(tj. Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zm.) oraz art. 6 ust. 13 ustawy z dnia
12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tj. Dz.U. z 2010 r. Nr 95 poz.613 ze zm.), art.
6a ust. 11 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (tj. Dz.U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969
ze zm.) oraz art. 6 ust. 9 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (tj. Dz.U. z 2002
r. Nr 200, poz. 1682 ze zm.) Rada Gminy w Nowym Duninowie uchwala co następuje:

§ 1

W § 1 Uchwały Nr 87/IX/11 Rady Gminy w Nowym Duninowie z dnia 31 października 2011 r. w
sprawie ustalenia wzoru formularzy deklaracji podatkowych oraz informacji w sprawie podatków
wprowadza sie następujące zmiany:

1) Załącznik nr 2 – wzór DN – 1 -   DEKLARACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI
otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia jej w Dzienniku Urzędowym
Województwa Mazowieckiego.



U Z A S A D N I E N I E

do Uchwały Rady Gminy w Nowym Duninowie nr 103/XI/11 z dnia 29 grudnia 2011 roku w
sprawie  zmiany  uchwały  Nr  87/IX/11  Rady  Gminy  w  Nowym  Duninowie  z  dnia  31
października  2011 r.  w sprawie  ustalenia  wzoru formularzy deklaracji  podatkowych oraz
informacji w sprawie podatków

Dnia  31  października  2011  r.  Rada  Gminy w Nowym Duninowie  podjęła  uchwałę  w sprawie
określenia  wzorów  formularzy  stosowanych  w  podatkach  lokalnych.  Po  podjęciu  tej  uchwały
ustawodawca dokonał zmian w ustawie o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z dnia 30.11.2010
r. Nr 225, poz.1461 ze zm.),  zmieniając treść zapisu przepisu art.  6 ust.9, dotyczącego terminu
składania deklaracji. Wzory formularzy muszą zawierać właściwy opis przedmiotu opodatkowania
zgodny z ustawą o podatkach i  opłatach lokalnych oraz uchwałą Rady Gminy. Proponowane w
niniejszym  projekcie  zmiany  dotyczą  tylko  wzoru  deklaracji  stosowanym  w  podatku  od
nieruchomości.
W Dzienniku Ustaw Nr 232 poz. 1378 z 28 października 2011 r. opublikowano ustawę z dnia 16
września 2011 r. o redukcji niektórych obowiązków obywateli i przedsiębiorców. W/w ustawą (art.
3) dokonano zmian w art. 6 ust. 9 pkt 1 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. 2010 Nr
95,  poz.  613  z  późn.  zm.)  dotyczącym  terminu  składania  przez  osoby  prawne,  jednostki
organizacyjne  oraz  spółki  niemające  osobowości  prawnej,  jednostki  organizacyjne  Agencji
Nieruchomości  Rolnych,  a  także  jednostki  organizacyjne  Państwowego  Gospodarstwa  Leśnego
Lasy Państwowe deklaracji  na  podatek  od  nieruchomości  na  dany rok  podatkowy. Zgodnie  ze
zmianami, od 1 stycznia 2012 r. termin ten będzie upływać z dniem 31 stycznia.

Zmiany w formularzach:

• DEKLARACJA  NA  PODATEK  OD  NIERUCHOMOŚCI:  pozycja  TERMIN
SKŁADANIA

Poprzedni zapis w w/w formularzu:

Do dnia 15 stycznia danego roku podatkowego lub w terminie 14 dni od zaistnienia okoliczności
mających  wpływ  na  powstanie  (wygaśnięcie)  obowiązku  podatkowego,  lub  wysokość
opodatkowania.

Zapis proponowany w formularzu stanowiącym załącznik do niniejszego projektu uchwały:

Do dnia 31 stycznia danego roku podatkowego lub w terminie 14 dni od zaistnienia okoliczności
mających  wpływ  na  powstanie  (wygaśnięcie)  obowiązku  podatkowego,  lub  wysokość
opodatkowania.


