
 
UCHWAŁA Nr 221 

RADY MIASTA KONINA 

z dnia 25 listopada 2015 roku 

 

w sprawie ustalenia wzorów formularzy do wymiaru i poboru 
 podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego 

 
 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust.1, i art. 42 ustawy z dnia 
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2015 r., poz. 1515), art. 6 ust. 13 ustawy 
z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2014 r., poz. 849 
ze zm.), art.6a ust. 11 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2013 r., 
poz. 1381 ze zm.), art. 6 ust. 9 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym 
(Dz.U. z 2013 r., poz. 465 ze zm.) Rada Miasta Konina uchwala, co następuje: 
 

§ 1. 
 

1. Określa się wzór informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych, stanowiący 
załącznik nr 1 do niniejszej uchwały i wzór deklaracji na podatek od nieruchomości, 
stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej uchwały. 

2. Określa się wzór informacji o gruntach, stanowiący załącznik nr 3 i wzór deklaracji na 
podatek rolny, stanowiący załącznik nr 4 do niniejszej uchwały. 

3. Określa się wzór informacji o lasach, stanowiący załącznik nr 5 i wzór deklaracji na 
podatek leśny, stanowiący załącznik nr 6 do niniejszej uchwały. 
 

§ 2. 
 

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Konina. 
 

§ 3. 
 

Traci moc Uchwała Nr 560 Rady Miasta Konina z dnia 30 listopada 2005 roku w sprawie 
ustalenia wzorów formularzy do wymiaru i poboru podatku od nieruchomości, podatku 
rolnego i podatku leśnego wraz ze zmianami. 
 

§ 4. 
 

Uchwała wchodzi w Ŝycie 1 stycznia 2016 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Wielkopolskiego. 
 
 

Przewodniczący 
Rady Miasta Konina 

 
/-/ Wiesław Steinke 



UZASADNIENIE 

do Uchwały Nr 221 

Rady Miasta Konina 

z dnia 25 listopada 2015 roku 

 

w sprawie ustalenia wzorów formularzy do wymiaru i poboru podatku od 
nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego. 

 
 

Wzory formularzy podatkowych zawierające dane dotyczące podmiotu i przedmiotu 
opodatkowania niezbędne do wymiaru i poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i 
podatku leśnego określa w drodze uchwały rada gminy. 

Nowelizacja ustawy o podatkach i opłatach lokalnych w zakresie nowego brzmienia 
przepisu określającego stawki podatku dla gruntów pod wodami powierzchniowymi 
stojącymi i płynącymi jak i wprowadzenie nowej stawki podatku od gruntów 
niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji powodują konieczność zmiany formularzy 
podatkowych składanych przez osoby fizyczne i osoby prawne dla celów wymiaru i poboru 
podatku od nieruchomości. 

Zmiany w ustawie o podatku leśnym i podatku rolnym teŜ obligują dostosowanie 
informacji i deklaracji na podatek leśny i podatek rolny. 

W związku z powyŜszym naleŜało dostosować formularze podatkowe, składane przez 
osoby fizyczne i osoby prawne do obowiązującego stanu prawnego. 
 

Prezydent Miasta Konina 
 

     /-/ Józef Nowicki 
 


