
UCHWAŁA NR IX/83/2015  

RADY MIEJSKIEJ W MIKOŁAJKACH  

z dnia 27 listopada 2015 r.  

 

w sprawie ustalenia wzoru informacji w sprawie podatku od nieruchomości, wzoru deklaracji na podatek od 

nieruchomości, wzoru informacji w sprawie podatku rolnego, wzoru deklaracji na podatek rolny, wzoru informacji 
w sprawie podatku leśnego oraz wzoru deklaracji na podatek leśny. 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art.. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie 

gminnym (t. j. Dz.U. z 2015 r. poz. 1515 z późn. zm.), art.6 ust.13 z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych 

(t.j. Dz. U. z 2014r. poz. 849 z późn. zm.), art. 6a ust. 11 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (t. j. Dz. U. 
z 2013 r. poz. 1381 z późn. zm.), art.6 ust.9 ustawy z dnia 30 października 2002r. o podatku leśnym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 
465 z późn. zm.) Rada Miejska w Mikołajkach uchwala, co następuje: 

§ 1. 1. Ustala się wzór formularza IN-1 - informacja w sprawie podatku od nieruchomości, składany przez osoby 

fizyczne (załącznik nr 1 do niniejszej uchwały). 

2. Ustala się wzór formularza DN-1 – deklaracja na podatek od nieruchomości, składana przez osoby prawne, 

jednostki organizacyjne oraz spółki nieposiadające osobowości prawnej, jednostki organizacyjne Agencji Własności 

Rolnej Skarbu Państwa, a także jednostki organizacyjne Lasów Państwowych (załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały).  

3. Ustala się wzór formularza IR-1 - informacja w sprawie podatku rolnego, składany przez osoby fizyczne (załącznik 

Nr 3 do niniejszej uchwały).  

4. Ustala się wzór formularza DR-1 - deklaracja na podatek rolny, składana przez osoby prawne, jednostki oraz spółki

nieposiadające osobowości prawnej, jednostki organizacyjne Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa, a także jednostki

organizacyjne Lasów Państwowych (załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały).  

5. Ustala się wzór formularza IL-1 - informacja w sprawie podatku leśnego, składana przez osoby fizyczne (załącznik 

nr 5 do niniejszej uchwały).  

6. Ustala się wzór formularza DL-1 - deklaracja na podatek leśny, składana przez osoby prawne, jednostki oraz spółki

nieposiadające osobowości prawnej, jednostki organizacyjne Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa, a także jednostki

organizacyjne Lasów Państwowych (załącznik Nr 6 do niniejszej uchwały).  

§ 2. Z dniem 31 grudnia 2015r. traci moc Uchwała Nr II/12/2014 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 11 grudnia 2014 
roku w sprawie: ustalenia wzoru informacji w sprawie podatku od nieruchomości, wzoru deklaracji na podatek od 

nieruchomości, wzoru informacji w sprawie podatku rolnego, wzoru deklaracji na podatek rolny, wzoru informacji w sprawie
podatku leśnego oraz wzoru deklaracji na podatek leśny (Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia
16 grudnia 2014 r., poz. 4139)  

§ 3. Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości przez umieszczenie jej na tablicach ogłoszeń oraz 

ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko- Mazurskiego i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016r.  

Przewodniczący Rady Miejskiej  

 

Sławomir Gawliński 
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UCHWAŁA NR IX/83/2015  

RADY MIEJSKIEJ W MIKOŁAJKACH  

z dnia 27 listopada 2015 r.  

 

w sprawie ustalenia wzoru informacji w sprawie podatku od nieruchomości, wzoru deklaracji na podatek od 

nieruchomości, wzoru informacji w sprawie podatku rolnego, wzoru deklaracji na podatek rolny, wzoru informacji 
w sprawie podatku leśnego oraz wzoru deklaracji na podatek leśny. 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art.. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie 

gminnym (t. j. Dz.U. z 2015 r. poz. 1515 z późn. zm.), art.6 ust.13 z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych 

(t.j. Dz. U. z 2014r. poz. 849 z późn. zm.), art. 6a ust. 11 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (t. j. Dz. U. 
z 2013 r. poz. 1381 z późn. zm.), art.6 ust.9 ustawy z dnia 30 października 2002r. o podatku leśnym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 
465 z późn. zm.) Rada Miejska w Mikołajkach uchwala, co następuje: 

§ 1. 1. Ustala się wzór formularza IN-1 - informacja w sprawie podatku od nieruchomości, składany przez osoby 

fizyczne (załącznik nr 1 do niniejszej uchwały). 

2. Ustala się wzór formularza DN-1 – deklaracja na podatek od nieruchomości, składana przez osoby prawne, 

jednostki organizacyjne oraz spółki nieposiadające osobowości prawnej, jednostki organizacyjne Agencji Własności 

Rolnej Skarbu Państwa, a także jednostki organizacyjne Lasów Państwowych (załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały).  

3. Ustala się wzór formularza IR-1 - informacja w sprawie podatku rolnego, składany przez osoby fizyczne (załącznik 

Nr 3 do niniejszej uchwały).  

4. Ustala się wzór formularza DR-1 - deklaracja na podatek rolny, składana przez osoby prawne, jednostki oraz spółki

nieposiadające osobowości prawnej, jednostki organizacyjne Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa, a także jednostki

organizacyjne Lasów Państwowych (załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały).  

5. Ustala się wzór formularza IL-1 - informacja w sprawie podatku leśnego, składana przez osoby fizyczne (załącznik 

nr 5 do niniejszej uchwały).  

6. Ustala się wzór formularza DL-1 - deklaracja na podatek leśny, składana przez osoby prawne, jednostki oraz spółki

nieposiadające osobowości prawnej, jednostki organizacyjne Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa, a także jednostki

organizacyjne Lasów Państwowych (załącznik Nr 6 do niniejszej uchwały).  

§ 2. Z dniem 31 grudnia 2015r. traci moc Uchwała Nr II/12/2014 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 11 grudnia 2014 
roku w sprawie: ustalenia wzoru informacji w sprawie podatku od nieruchomości, wzoru deklaracji na podatek od 

nieruchomości, wzoru informacji w sprawie podatku rolnego, wzoru deklaracji na podatek rolny, wzoru informacji w sprawie
podatku leśnego oraz wzoru deklaracji na podatek leśny (Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia
16 grudnia 2014 r., poz. 4139)  

§ 3. Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości przez umieszczenie jej na tablicach ogłoszeń oraz 

ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko- Mazurskiego i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016r.  
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