ucHwALA

NR XV82/201t
RADY GMINY ZARNOW
z dnia 28 lislopada 201

w sprawie okrcslcnia wzor6w formulerzy

I

r.

infom.cji i deklaracji

podatkoFych

Na podstawic art. lS ust. 2 pkt. 8 i art. 40 usl. lustawyzdnia8marca1990r.osamorzqdziegminnym(Dz.U.
22001 r.Nr 142 poz.1591 zmiany:z2002r.Nr23poz.220.Nr62poz.558.Nrll3poz.984,Nfl53poz.127l,
Nr 214 poz. f806:2 2001 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz.1568; z 2004 r. Nr 102 po7. 1055, Nr I l6 poz. 1203; z2oos
r- Nr 172 poz. l44l: z 2006 r. Nr l7 poz. 128. Nr l8l poz.l337; z 2007 r. Nr 48 poz. 127. Nr 138 poz. 974. Nr l7l
poz. l2l8: z 2008 r. Nr 180 poz. I I I l. Nr 223 poz. 1458; z 2009 r. Nr 52 poz. 420. Nr 157 poz. l24l; z 2010 r. Nr
28 poz. 142, Nr 28 poz. 146. Nr 106 poz. 675;22011 r. Nr 12 poz.l33. Nr l17 poz. 679. Nr 131 poz. 777)
w zwi4zku z an. 6 a ust. ll ustawy z dnia l5 lislopada l984 r. o podalku rolnym (Dz- tJ. z 2006r. Nr l36 poz- 969.
Nr l9l poz. 1412. Nr 245 poz. l?75. Nr 249 poz. 1824: z 2007 r. Nr 109 poz. ?471 z 2008 r. Nr I 16 poz. 710. Nr
231 poz.1655122009 t. Nr 56 poz. 458: z 2010 r. Nr 96 poz. 620. Nr 225 poz. 1461,Nr226poz. I475)an.6usl.
Il usta*y z dnia 12 stycznia 199 | r. o podatkach i oplatach lokalnych (Dz. U. z 2010 r- Nr 95 poz.6l3, Nr 96 poz.
6?0,Nr225 poz. 1461.Nr226 poz. 1475t22011r. Nr 102 poz.584. Nr ll2 poz.654. Nr l7l poz. l0l6) uch$ala
sig co nast9puje:

g
I

l. w

zakresie rvzordw informacii j deklaracji na podatck od nicruchonroici:

) okreSla si9 wz6r informacji o nicruchonroiciach i obieklach budowalnych (lN-

l)

stanowi4cy zalqcznik

Nr I

do

niniejszej uchw"lyr
2) okresla siQ wz6r deklaracji na podalek
g 2.

w

od nicruchomoici (DN-l) stano$i4cy zalqcznik Nr 2do niniej!/€j

zakresie wzofliw inlbrmacji i deklaracji na podatek rolny:

(lG-l)

Nr 3do

niniejszej

:) okre(la sig wz6r deklaracji wsprawie podatku rolnego (DR-l) slanowiqcy ?alqcznik Nr 4do

nin'ejszej

l) okre6la si9 wz6r informacji

S

3.

w

rv sprawie podatku rolnego

sranoNi4cy zalqcznik

zakresie rvzor6w informacji i deklaracji na podatck le(ny:

l) okredla si9 wz6r informacji w sprawie podalku lelncgo

(ll-l)

stanowiqcy zal4cznik

Nr 5do niniljs^j

(Dl.-l)

stanowi4cy zalqcznik

Nr 6do

uchwaly;
2) okre6la sig wu6r deklaracii w sprawic podalku lesnego
uchlvaly.

niniejszej

$ 4, Tracq moc uchwaly:

l) Nr XII/66/2007

z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie okrc(lenia $2(}16\! fonllularzy informacji o lasach oraz
podalek
le6ny:
d€klaracji na

2)

Nr XII/6712007 z dnia 28 grudnia 2007 r. $ sprawie okrcSlcnia wzor6w fornlularzy informacji o grunlach oraz
deklaracji na podalek rolny;

3)Nr lll/13/2010 zdnia 29 grudnia

2010 r. rv spralvie okreilenia wTordw fonnularzy do skladania intbrmacji

i deklaracjiw sprawie podatku od nieruchomoscr.
w
S 5. Uchwata podlega opublikowaniu w Dzicnniku tJrzldowym wojew6dztwa l.odzk'ego irv€hodzi
po uplywie l4 dni od dnia ogloszenia z mocq obowiqzujqc4 od I stycznia ?012 r.
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