
(PROJEKT) 
UCHWAŁA NR  

Rady Miasta Szczecin 
z dnia  

zmieniająca uchwałę w sprawie wzorów formularzy dotyczących podmiotu i przedmiotu 
opodatkowania w podatku od nieruchomości, rolnym i leśnym 

Na podstawie art. 6 ust. 13 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach 
lokalnych (tekst jednolity Dz. U z 2006 r. Nr 121, poz. 844, Nr 220, poz. 1601, 
Nr 225, poz. 1635, Nr 245, poz. 1775, Nr 249, poz. 1828, Nr 251, poz. 1847, z 2008 r. Nr 93, 
poz. 585, Nr 116, poz. 730, Nr 223 poz. 1463, z 2009 r. Nr 56 poz. 458); art. 6a ust. 11 
ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 136, 
poz. 969, Nr 191, poz.1412, Nr 245, poz. 1775, Nr 249, poz.1825, z 2007 r. Nr 109, poz. 747, 
z 2008 r. Nr 116, poz. 730, Nr 237, poz. 1655, z 2009 r. Nr 56, poz. 458) oraz art. 6 ust. 9 
ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz. U. z 2002 Nr 200, poz. 1682, 
Nr 216, poz. 1826, z 2005 r. Nr 164, poz. 1365, Nr 143, poz. 1199, Nr 179, poz. 1484, z 2006 
r. Nr 245, poz. 1775, Nr 249, poz. 1825, z 2008 r. Nr 116, poz. 730, z 2009 r. Nr 56, 
poz. 458); Rada Miasta Szczecin uchwala, co następuje: 

§ 1. W Uchwale Nr XLVI/878/05 Rady Miasta Szczecin z dnia 21 listopada 2005 r.  
w sprawie wzorów formularzy dotyczących podmiotu i przedmiotu opodatkowania w podatku 
od nieruchomości, rolnym i leśnym wprowadza się następujące zmiany: 

1. W § 2 dodaje się pkt 5 o treści: 
Informacja w sprawie łącznego zobowiązania pienięŜnego IŁ-1 - załącznik Nr 14, który 
stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. 

 
2. Ustala się nową treść następujących załączników: 

1) załącznika Nr 2 Informacja w sprawie podatku od nieruchomości  IN-1, który stanowi 
załącznik nr 2 do niniejszej uchwały, 

2) załącznika Nr 4 Dane o zwolnieniach podatkowych w podatku od nieruchomości ZN-
1/B, który stanowi załącznik nr 3 do niniejszej uchwały, 

3) załącznika Nr 9 Dane o zwolnieniach i ulgach w podatku rolnym ZR-1/B, który stanowi 
załącznik nr 4 do niniejszej uchwały,  

4) załącznika Nr 13 Dane o zwolnieniach podatkowych w podatku leśnym ZL-1/B, który 
stanowi załącznik nr 5 do niniejszej uchwały. 

 
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Szczecin. 

§ 3. Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem 1 stycznia 2010 roku, po upływie 14 dni od dnia 
ogłoszenia jej w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego  

  



UZASADNIENIE 

Zgodnie z art. 6 ust. 13 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych 
(tekst jednolity Dz. U z 2006 r. Nr 121, poz. 844 ze zm.), art. 6a ust. 11 ustawy z dnia 15 
listopada 1984 r. o podatku rolnym (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969 ze zm.) 
oraz art. 6 ust.9 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz. U. z 2002 Nr 
200, poz. 1682 ze zm.), Rada gminy w drodze uchwały ustala wzory formularzy, w których 
zawarte będą dane dotyczące podmiotu i przedmiotu opodatkowania niezbędne do ustalenia 
wysokości zobowiązania podatkowego i poboru podatku.  
Zmiany we wzorach formularzy stanowiących załączniki do uchwały wynikają ze zmiany 
przepisów w podatku od nieruchomości, rolnym, leśnym. Wprowadzenie nowego formularza 
Informacja w sprawie łącznego zobowiązania pienięŜnego IŁ-1 ma na celu ułatwienie 
podatnikom zgłaszanie obowiązku podatkowego.  
Przedstawiając powyŜszy projekt uchwały, wnoszę o jego przyjęcie.  
 


