
AMIEJSKA
W KOLBUSZOWEJ

UCHWAtr-A NrXV/189/15
Rady Miejskiej w Kolbuszowej

z dnia 30 pezdziernika 2015 roku

w sprawie okre5lenia wzor6w formularzy deklaracji i informacji podatkowych
w zakresie podatku od nieruchomoSci, rolnego i leSnego

w mieScie i;gminie Kolbuszowa.

Napodstawieart. 18ust.2pkt8iart.40ust. lustawyzdria8marcalgg0r.osamorz4dzie
gminrrym (edn.tekst Dz. U. z 2015 r. poz. l5l5) art. 6 ust. 13 ustawy z dria 12 stycznia 1991r.
o podatkach ioplatach lokalnych (jedn.tekst Dz.U.z20l4r.poz.849 zpo2n.zm.),art.6 a ust. ll ustawy
zdnia l5 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz.tJ. z20l3r. poz. 1381 zpoIn. zm.) orazart. 6 ust. 9
ustawy zdnia3} paLdziernika2002 r. o podatku le6nym ( Dz. U. 22013 r. poz.465 zpoLn. zm.),
Rada Miejska w Kolbuszowej postana.wia:

S 1 OkreSli6 wzory formularzy deklarar;ji i inforrnacji podatkowych w zakresie podatku
od nieruchomoSci, rolnego i leSnego obor,vi4zuj4ce na terenie rniasta i gminy Kolbuszowa:

1) Wz6r deklaracji na podatek od nieruchomo6ci, stanowi4cy zal1cznikNr I do uchwaly,
2) Wz6r informacji w sprawie poclatku od nieruchomoSci, stanowi4cy zal4cznikNr 2 do

uchwaly,

3) Wzor danyclr o nieruchomoSciach, stanowi4cy zal4cznikNr 3 do uchwaly,
4) Wz6r danych o zwolnieniach p,odatkowych w podatku od nieruchomoSci, stanowi4cy

zal4cznik Nr 4 do uchwaly,

5) Wz6r deklaracji na podatek rolny, stanowi4cy zalqcznik Nr 5 do uchwaty,
6) Wz6r inforr-nacji w sprawie podatku rolnego, stanowi4cy okresla zal4cznik Nr 6 do

uchwaty,

7) Wz6r danych o nieruchomoSciach rolnych, stanowi4cy zal4cznikNr 7 do uchwaty,
8) Wz6r danych o zwolnieniach i ulgach podatkowych w podatku rolnym, stanowi4cy

zal4cznikNr 8 do uchwaly,

9) Wz6r deklaracji na podatek le6ny, stanowi4cy zatqcznikNr 9 do uchwaty,
10) Wz6r informacji w sprawie podatliu leSnego, stanowi4cy zalqcznikNr l0 do uchwabr,
11) Wz6r danych o nieruchomoSciach le5nych, stanowi4cy zal4cznikNr ll do uchwaly,
12) Wz6r danych o zwolnieniach w podatku leSnym, stanowi4cy zal4czntkNr l2 do uchwaly.

S 2 Traci rnoc uchwala Nr XIV/165/11 Rady Miejskiej w Kolbuszowej z dnia
25 listopada 2011 roku w sprawie okreslenia wzor6w forrnularzy deklaracji oraz
informacji na podatek od nieruchomo5ci w rniescie i gminie KolbuLszowa oraz Uchwala
Nr lll112002 Rady Miejskiej w Kolbuszowe.j z dnia 28 tistopada 2002r w sprawie
okre5lenia wzorow formularzy na poclatek od nieruchomoSci, podatek rolny oraz podatek
leSny w mieScie i gminie Kolbuszowa.

S 3 Wykonanie uchwaty zleca sig Burmistrzowi Kolbuszowei.

S 4 Uchwala wchodzi w 2ycie po uprlywie 14 dni od dnia ogtoszenia w Dzienniku
Urzgdowym Wojew6dztwa Podkarpackir;go i ma zastosowanie od I stycznia 2016 roku.


