
      

UCHWAŁA NR 77/IX/2015 

RADY GMINY W NOWYM DUNINOWIE  

z dnia 6 listopada 2015 r. 

 

w sprawie określenia wzorów deklaracji i informacji podatkowych w zakresie podatku od 

nieruchomości, rolnego i leśnego. 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym (Dz. U. z 2015 r., poz. 1515), art. 6 ust. 13 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i 

opłatach lokalnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 849 z późn. zm.), art. 6a ust. 11 ustawy z dnia 15 listopada 

1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 1381 z póżn. zm.) oraz art. 6 ust. 9 ustawy z dnia 30 

października 2002 r. o podatku leśnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 465 z późn. zm.) – Rada Gminy w 

Nowym Duninowie uchwala, co następuje: 

 

§ 1 

Określa się wzory deklaracji i informacji podatkowych w zakresie podatku od nieruchomości, rolnego 

i leśnego obowiązujące na terenie gminy Nowy Duninów: 

1) Wzór deklaracji na podatek od nieruchomości (DN-1), stanowiący załącznik Nr 1 do uchwały, 

2) Wzór informacji w sprawie podatku od nieruchomości (IN-1), stanowiący załącznik Nr 2 do 

uchwały, 

3) Wzór załącznika do informacji lub deklaracji na podatek od nieruchomości - Dane o 

nieruchomościach (ZN-1/A), stanowiący załącznik Nr 3 do uchwały, 

4) Wzór załącznika do informacji lub deklaracji na podatek od nieruchomości - Dane o zwolnieniach 

podatkowych w podatku od nieruchomości (ZN-1/B), stanowiący załącznik Nr 4 do uchwały, 

5) Wzór deklaracji na podatek rolny (DR-1), stanowiący załącznik Nr 5 do uchwały, 

6) Wzór informacji w sprawie podatku rolnego (IR-1), stanowiący określa załącznik Nr 6 do uchwały, 

7) Wzór załącznika do informacji lub deklaracji na podatek rolny - Dane o nieruchomościach rolnych 

(ZR-1/A), stanowiący załącznik Nr 7 do uchwały, 

8) Wzór załącznika do informacji lub deklaracji na podatek rolny - Dane o zwolnieniach i ulgach 

podatkowych w podatku rolnym (ZR 1/B), stanowiący załącznik Nr 8 do uchwały, 

9) Wzór deklaracji na podatek leśny (DL-1), stanowiący załącznik Nr 9 do uchwały, 

10) Wzór informacji w sprawie podatku leśnego (IL-1), stanowiący załącznik Nr 10 do uchwały, 

11) Wzór załącznika do informacji lub deklaracji na podatek leśny - dane o nieruchomościach leśnych 

(ZL-1/A), stanowiący załącznik Nr 11 do uchwały, 

12) Wzór załącznika do informacji lub deklaracji na podatek leśnych - dane o zwolnieniach w podatku 

leśnym (ZL-1/B), stanowiący załącznik Nr 12 do uchwały. 

 

§ 2 

Traci moc uchwała Nr 87/IX/11 Rady Gminy w Nowym Duninowie z dnia 31 października 

2011 r. w sprawie określenia wzorów deklaracji i informacji podatkowych w zakresie podatku od 

nieruchomości, rolnego i leśnego oraz uchwała nr 103/XI/11 Rady Gminy w Nowym Duninowie z 

dnia 29 grudnia 2011 r. 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. 



 

§ 3 

Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy Nowy Duninów. 

 

§ 4 

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego i 

wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

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

 

do uchwały w sprawie ustalenia wzorów formularzy deklaracji podatkowych oraz informacji w 

sprawie podatków 

 

Przepisy art. 6 ust. 13 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych, art. 6a 

ust.11 ustawy o podatku rolnym oraz art. 6 ust.9 ustawy o lasach nakładają na radę gminy obowiązek 

określenia wzorów formularzy deklaracji na podatek od nieruchomości i informacji w sprawie podatku 

od nieruchomości, deklaracji na podatek rolny i informacji na podatek rolny oraz deklaracji na 

podatek leśny i informacji w sprawie podatku leśnego. 

Minister Finansów określił w drodze rozporządzenia dane, które winny znajdować się w deklaracjach 

podatkowych. 

Ustawą z dnia 29 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i 

płatników oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 171, poz. 1016) została  wprowadzona zmiana 

dotycząca objaśnień identyfikatorów podatkowych tj. numer PESEL numer NIP. 


