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UCHWAŁA NR XXI/118/2012
RADY MIEJSKIEJ W STAWISZYNIE

z dnia 6 lipca 2012 r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr XX/111/2012 Rady Miejskiej w Stawiszynie z dnia 1 czerwca 2012 r. 
w sprawie określenia wzorów deklaracji i informacji dla celów podatków od nieruchomości, rolnego oraz 

leśnego. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8, ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 
142, poz. 1591 ze. zm.) oraz art. 6 ust. 13 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. 
U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 ze zm.), art. 6a ust. 11 ustawy z dnia 15 listopada 1984 roku o podatku rolnym (Dz. U. 
z 2006 r. Nr 136, poz. 969 ze zm.) i art. 6 ust. 9 ustawy z dnia 30 października 2002 roku o podatku leśnym (Dz. U. 
z 2002 r. Nr 200 poz. 1682 ze zm.) 

Rada Miejska w Stawiszynie uchwala, co następuje: 

§ 1. W Uchwale Nr XX/111/2012 Rady Miejskiej w Stawiszynie z dnia 1 czerwca 2012 r. w sprawie określenia 
wzorów deklaracji i informacji dla celów podatków od nieruchomości, rolnego oraz leśnego wprowadza się 
następujące zmiany: 

1)w załączniku nr 1 o symbolu "DN-1 Deklaracja na podatek od nieruchomości" w części F. "Dane dotyczące 
przedmiotów opodatkowania (z wyjątkiem zwolnionych)" w pozycji F.2. "Powierzchnia budynków lub ich 
części" punkt 4 otrzymuje brzmienie: "związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu 
przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń" 

2)w załączniku nr 4 o symbolu "IN-1 Informacja w sprawie podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego" 
w części E. "Dane dotyczące przedmiotów opodatkowania (z wyjątkiem zwolnionych)" w pozycji E.2. 
"Powierzchnia budynków lub ich części" punkt 4 otrzymuje brzmienie: "związanych z udzielaniem świadczeń 
zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych 
świadczeń" 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Stawiszyna. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Wielkopolskiego. 
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Uzasadnienie

Do Uchwały Rady Miejskiej w Stawiszynie Nr XXI/118/2012 z dnia 6 lipca 2012 roku w sprawie zmiany 
Uchwały Nr XX/111/2012 z dnia 1 czerwca 2012 r. w sprawie określenia wzorów deklaracji i informacji dla 
celów podatków od nieruchomości, rolnego oraz leśnego niezbędnych do dokonywania wymiaru i poboru 
podatku. 

Dokonuje się usunięcia nieprawidłowości występujących w Uchwale Nr XX/111/2012 Rady Miejskiej 
w Stawiszynie z dnia 1 czerwca 2012 r. określającej wzory deklaracji i informacji do celów podatkowych, 
wskazane przez Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu Uchwałą Nr 12/888/2012 z dnia 27 
czerwca 2012 r. poprzez prawidłowe zapisy w części F.2. punkt 4 w załączniku 1 oraz w części E.2. punkt 4 w 
załączniku 4 do niniejszej Uchwały. 

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXI/118/2012

Rady Miejskiej w Stawiszynie

z dnia 6 lipca 2012 r.

Zalacznik1.pdf

Załącznik Nr 1 

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXI/118/2012

Rady Miejskiej w Stawiszynie

z dnia 6 lipca 2012 r.

Zalacznik4.pdf

Załącznik Nr 4 

Zalacznik1.pdf
Zalacznik4.pdf

