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 Uchwała Nr XII/65/2015 

       Rady Gminy Rojewo 

       z dnia 19 listopada 2015 r. 

  

w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych oraz załączników 

do niniejszych formularzy dotyczących podatków 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 (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 1515), art. 6 ust. 13 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o 

podatkach i opłatach lokalnych (tekst jedn. Dz. U. z 2014 r. poz. 849 z późn. zm.1), art. 6a ust. 11 

ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 1381 z późn. 

zm.2) oraz art. 6 ust. 9 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (tekst jedn. Dz. U. z 

2013 r., poz. 4653) Rada Gminy Rojewo uchwala, co następuje:  

  

§ 1. W zakresie wzorów informacji i deklaracji na podatek od nieruchomości określa się: 

1) wzór informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych (IN-1), stanowiący Załącznik Nr 1 

do niniejszej uchwały, 

2) wzór deklaracji na podatek od nieruchomości (DN-1), stanowiący Załącznik Nr 2 do niniejszej 

uchwały, 

3) wzór formularza w sprawie danych o nieruchomościach i obiektach budowlanych (ZN-1/A), 

stanowiący Załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały, 

4) wzór formularza danych o zwolnieniach w podatku od nieruchomości (ZN-1/B), stanowiący 

Załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały. 

 

§ 2. W zakresie wzorów informacji i deklaracji na podatek rolny określa się: 

1) wzór informacji w sprawie podatku rolnego (IR-1), stanowiący Załącznik Nr 5 do niniejszej 

uchwały, 

2) wzór deklaracji na podatek rolny (DR-1), stanowiący Załącznik Nr 6 do niniejszej uchwały,  

3) wzór formularza w sprawie danych o nieruchomościach rolnych (ZR-1/A), stanowiący  

Załącznik Nr 7 do niniejszej uchwały, 

4) wzór formularza danych o zwolnieniach i ulgach w podatku rolnymi (ZR-1/B), stanowiący 

Załącznik Nr 8 do niniejszej uchwały. 

 

§ 3. W zakresie wzorów informacji i deklaracji na podatek leśny określa się: 

1) wzór informacji o lasach (IL-1), stanowiący Załącznik Nr 9 do niniejszej uchwały, 

2) wzór deklaracji na podatek leśny (DL-1), stanowiący Załącznik Nr 10 do niniejszej uchwały, 

3) wzór formularza w sprawie danych o nieruchomościach leśnych (ZL-1/A), stanowiący  

Załącznik Nr 11 do niniejszej uchwały, 

4) wzór formularza danych o zwolnieniach w podatku leśnym (ZL-1/B), stanowiący Załącznik Nr 12 

do niniejszej uchwały. 

 

                                                 
1 Zmiany  tekstu jednolitego  wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2015 r. poz. 528 , poz. 699, poz. 774, poz. 

1045, poz. 1283 i poz. 1777. 
2 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2014 r.  poz. 40 oraz z 2015 r. poz. 1045. 
3 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2015 r. poz. 1045. 
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§ 4. W zakresie wzorów informacji i deklaracji na podatek od nieruchomości, rolny i leśny 

określa się: 

1) wzór formularza danych o współwłaścicielach, współużytkownikach wieczystych i 

współposiadaczach (ZWS-1), stanowiący Załącznik Nr 13 do niniejszej uchwały, 

2) wzór formularza dotyczącego zmiany danych identyfikacyjnych (ZDI-1), stanowiący  

Załącznik Nr 14 do niniejszej uchwały. 

 

§ 5. Traci moc Uchwała Nr XIII/61/2011 Rady Gminy Rojewo z dnia 7 listopada 2011 r. w sprawie 

określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych (Dz. U. Woj. Kuj. – Pom. Nr 258, 

poz. 2559). 

 

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 

 

§ 7. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego i 

wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2016 r. 

 



3 

 

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

do uchwały Nr XII/65/2015 Rady Gminy Rojewo z dnia 19 listopada 2015 r. w sprawie określenia 

wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych oraz załączników do niniejszych 

formularzy dotyczących podatków od nieruchomości, rolnego i leśnego 

 

 Niniejsza uchwała stanowi wykonanie dyspozycji nadanych radzie gminy na podstawie art. 6 

ust. 3 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, art. 6a ust. 11 ustawy o podatku rolnym oraz art. 6 ust. 

9 ustawy o podatku leśnym, na mocy których rada gminy określa, w drodze uchwały, wzory 

formularzy, w których będą zawarte dane dotyczące podmiotu i przedmiotu opodatkowania, niezbędne 

do wymiaru i poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego. Podjęcie 

niniejszej uchwały wynika z konieczności dostosowania formularzy podatkowych do zmienionych 

przepisów podatkowych. Określone w niniejszej uchwale wzory formularzy będą miały zastosowanie 

na terenie Gminy Rojewo od dnia 1 stycznia 2016 r. 

 

 

 

Zestawienie załączników: 

1. Załącznik Nr 1: Informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych (IN-1) 

2. Załącznik Nr 2: Deklaracja na podatek od nieruchomości (DN-1) 

3. Załącznik Nr 3: Dane o nieruchomościach i obiektach budowlanych (ZN-1/A) 

4. Załącznik Nr 4: Dane o zwolnieniach w podatku od nieruchomości (ZN-1/B) 

5. Załącznik Nr 5: Informacja w sprawie podatku rolnego (IR-1) 

6. Załącznik Nr 6: Deklaracja na podatek rolny (DR-1) 

7. Załącznik Nr 7: Dane o nieruchomościach rolnych (ZR-1/A) 

8. Załącznik Nr 8: Dane o zwolnieniach i ulgach w podatku rolnym (ZR-1/B) 

9. Załącznik Nr 9: Informacja o lasach (IL-1) 

10. Załącznik Nr 10: Deklaracja na podatek leśny (DL-1) 

11. Załącznik Nr 11: Dane o nieruchomościach leśnych (ZL-1/A) 

12. Załącznik Nr 12: Dane o zwolnieniach w podatku leśnym (ZL-1/B) 

13. Załącznik Nr 13: Dane o współwłaścicielach, współużytkownikach wieczystych i 

współposiadaczach (ZWS-1) 

14. Załącznik Nr 14: Zmiana danych identyfikacyjnych (ZDI-1) 

 


