
Uchwała Nr III/13/2006 
Rady Miasta Kołobrzeg 

z dnia 11 grudnia  2006 r.  
 

w sprawie ustalenia wzorów informacji i deklaracji podatkowych. 
  

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 8 i art.40 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz ądzie 
gminnym  (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591, z 2002 r. Nr 23, poz.220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 
984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz.1806 oraz z 2003 r. Nr 80, poz.717 i Nr 162, poz. 1568 oraz z 
2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, Dz. U z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Dz.U. z 2006 r. Nr 17, 
poz. 128), art.6 ust.13 z ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (1)  (tj. 
Dz.U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844) oraz art.6a ust.11 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku 
rolnym  (tj. Dz. U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969), art.6 ust.9 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o 
podatku le śnym  (Dz. U. z 2002 r. Nr 200, poz. 1682, Nr 216, poz. 1826, Dz.U. z 2005 r.Nr 143, poz. 
1199, Nr 164 poz. 1365, Nr 179 poz. 1484)  Rada Miasta uchwala, co następuje: 
  

§ 1. 1. Podatnicy podatku od nieruchomości składają informację o nieruchomościach i obiektach 
budowlanych lub deklarację podatkową na drukach stanowiących załączniki  do niniejszej uchwały: 
1) załącznik nr 1 – informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych nieruchomości dla osób 
fizycznych; 
2) załącznik nr 2 – deklaracja dla podatników nie będących osobami fizycznymi . 

 
 2. Obowiązek składania w/w dokumentów dotyczy równieŜ podatników korzystających ze zwolnień na 
mocy przepisów ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.   

 
§ 2. 1. Podatnicy podatku rolnego składają informacje o gruntach lub deklarację na podatek rolny na 
drukach stanowiących załączniki do niniejszej uchwały: 
1) załącznik nr 3 – informacja o gruntach dla osób fizycznych; 
2) załącznik nr 4 – deklaracja dla podatników nie będących osobami fizycznymi. 
 
2. Podatnicy podatku leśnego składają informację o lasach lub deklarację na podatek leśny na 
drukach stanowiących załączniki do niniejszej uchwały: 
1) załącznik nr 5 – informacja o lasach dla osób fizycznych;   
2) załącznik nr 6 – deklaracja dla podatników  nie będących osobami fizycznymi.  
 
3. Obowiązek składania w/w dokumentów dotyczy równieŜ podatników korzystających ze zwolnień na 
mocy ustawy o podatku rolnym lub ustawy o podatku leśnym.  
 
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Kołobrzeg.  
 
§ 4. Traci moc uchwała Nr XLV/584/05 Rady Miejskiej w Kołobrzegu z dnia 6 grudnia  2005 r. w 
sprawie ustalenia wzorów informacji i deklaracji podatkowych.  
 
§ 5. Uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Zachodniopomorskiego. 
 
 

Przewodnicz ąca Rady 
 

        Urszula D Ŝega – Matuszczak   
 
 
 
 
(1) Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdroŜenia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich: 
1) dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992 r. w sprawie ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów 

transportu kombinowanego towarów między państwami członkowskimi (Dz.Urz.WE L 368 z 17.12.1992), 
2) dyrektywy 1999/62/WE z dnia 17 czerwca 1999 r. w sprawie pobierania opłat za uŜytkowanie niektórych typów 

infrastruktury przez pojazdy cięŜarowe (Dz.Urz.WE L 187 z 20.07.1999) 
           dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej, zamieszczone w niniejszej ustawie z dniem uzyskania przez  
           Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej – dotyczą ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii  
           Europejskiej – wydanie specjalne.  

 
 
 


