Projekt
z dnia 21 listopada 2011 r.
Zatwierdzony przez .........................

UCHWAŁA NR ....................
RADY MIEJSKIEJ W MSZCZONOWIE
z dnia .................... 2011 r.
w sprawie ustalenia wzoru deklaracji i informacji o gruntach na podatek rolny
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 i art. 40 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r.
Nr 142, poz. 1591 z późn.zm.) oraz art. 6a ust. 11 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U.
z 2006 r. Nr 136, poz. 969 z późn.zm.) Rada Miejska w Mszczonowie uchwala co następuje:
§ 1. Ustala się wzory formularzy niezbędnych do wymiaru i poboru podatku rolnego.
1)wzór deklaracji na podatek rolny składanej przez osoby prawne, jednostki organizacyjne nie posiadające
osobowości prawnej, jednostki organizacyjne Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa i Lasów
Państwowych, oznaczonej symbolem DR 1 stanowiący załącznik Nr 1 do uchwały,
2)wzór informacji w sprawie podatku rolnego składanej przez osoby fizyczne, oznaczonej symbolem IR 1
stanowiący załącznik Nr 2 do uchwały,
3)wzór formularza ZR1/A dane o nieruchomościach rolnych będący załącznikiem do deklaracji DR1 lub
informacji IR1 stanowiący załącznik nr 3 do uchwały,
4)wzór formularza ZR1/B dane o zwolnieniach i ulgach podatkowych w podatku rolnym będący załącznikiem do
deklaracji DR1 lub informacji IR1 stanowiący załącznik nr 4 do uchwały
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Mszczonowa.
§ 3. Traci moc Uchwała Nr XXXVII/367/09 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 24 listopada 2009 r.
w sprawie ustalenia wzoru deklaracji i informacji o gruntach na podatek rolny (Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego Nr
204, poz. 5931 ).
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Mazowieckiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2012 r.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Łukasz Koperski
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Uzasadnienie
UZASADNIENIE Do Uchwały Nr ………….. Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia……listopada 2011r
w sprawie ustalenia wzoru deklaracji i informacji na podatek rolny Na podstawie przepisu art.6a ust.11 ustawy
z dnia 15 listopada 1984r ( tekst jednolity Dz.U. 2006 Nr 136 poz. 969 ze zm.) Rada gminy określa, w drodze
uchwały, wzory formularzy, o których mowa w ust.5 i ust.8 pkt 1. W formularzach zawarte będą dane dotyczące
podmiotu i przedmiotu opodatkowania niezbędne do wymiaru i poboru podatku rolnego.
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Załączniki binarne
Załącznik nr 1 do Uchwały
deklaracja na podatek rolny
Zalacznik1.doc

Załącznik nr 2 do Uchwały
informacja w sprawie podatku rolnego
Zalacznik2.doc

Załącznik nr 3 do Uchwały
ZR-1/A
Zalacznik3.doc

Załącznik nr 4 do Uchwały
ZR-1/B
Zalacznik4.doc

