
VCHWALA NR XII7312015 
RADY GMINY BABOSZEWO 

z dnia 30 listopada 2015 roku 

w sprawie okreslenia wzorow formularzy informacji i deklaracji podatkowych 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust.l, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 
roku 0 samorz<tdzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2015, poz. 1515), art. 6 ust 13 ustawy z dnia 12 
stycznia 1991 roku 0 podatkach i oplatach lokalnych (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 849 z p6in. zm.), 
art. 6 ust. 9 ustawy z dnia 30 paidziemika 2002 roku 0 podatku leSnym (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 
465 z p6in. zm.) oraz art. 6a ust. 11 ustawy z dnia 15 listopada 1984 roku 0 podatku rolnym (t.j. 
Dz.U. z 2013 r., poz. 1381 z p6in. zm.) Rada Gminy Baboszewo uchwala co nast~puje: 

§1 

W zakresie wzor6w informacji, deklaracji i wykaz6w: 

1) okresla si~ wz6r informacji w sprawie podatku od nieruchomosci (IN-I) stanowi'lcy zal'lcznik 
Nr 1 do niniejszej uchwaly; 

2) okresla si~ wz6r deklaracji na podatek od nieruchomosci (DN-l) stanowi'lcy zal'lcznik Nr 2 do 
niniejszej uchwaly; 

3) okresla si~ wz6r zal'lcznika do informacji (IN-l)/deklaracji (DN-l) na podatek od 
nieruchomosci - "Dane 0 nieruchomosciach" (ZN-lIA) stanowi'lcy zal'lcznik Nr 3 do niniejszej 
uchwaly; 

4) okresla si~ wz6r zal'lcznika do informacji (IN-l)/deklaracji (DN-l)na podatek od nieruchomosci 
- "Dane 0 zwolnieniach podatkowych w podatku od nieruchomosci" (ZN-lIB), stanowi'lcy 
zal'lcznik Nr 4 do niniejszej uchwaly. 

5) okreSla si~ wz6r informacji 0 gruntach (IR-l) stanowi'lcy zal'lcznik Nr 5 do niniejszej uchwaly; 

6) okresla si~ wz6r deklaracji na podatek rolny (DR-I) stanowi'lcy zal'lcznik Nr 6 do niniejszej 
uchwaly; 

7) okresla si~ wz6r zal'lcznika do informacji 0 gruntach (IR-l)/deklaracji na podatek rolny (DR-I) 
- "Dane 0 nieruchomosciach rolnych" (ZR-l/A) stanowi'lcy zal'lcznik Nr 7 do niniejszej 
uchwaly; 

8) okresla si~ wz6r zal'lcznika do informacji 0 gruntach (IR-l)/deklaracji na podatek rolny (DR-I) 
- "Dane 0 zwolnieniach i ulgach podatkowych w podatku rolnym" (ZR-l/B), stanowi'lcy 
zal'lcznik Nr 8 do niniejszej uchwaly. 

9) okresla si~ wz6r informacji 0 lasach (IL-l) stanowi'lcy zal'lcznik Nr 9 do niniejszej uchwaly; 

10) okresla si~ wz6r deklaracji na podatek lesny (DL-l) stanowi'lcy zal'lcznik Nr 10 do niniejszej 
uchwaly; 

11) okreSla si~ wz6r zal'lcznika do informacji 0 lasach (IL-l )/deklaracji na podatek lesny (DL-l) 
- "Dane 0 nieruchomosciach lesnych" (ZL-l/A) stanowi'lcy zal'lcznik Nr 11 do niniejszej 
uchwaly; 



12) okresla si~ wz6r zalqGznika do informacji 0 lasach (IL-1)/deklaracji na podatek lesny (DL-1) 
- "Dane 0 zwolnieniach i ulgach podatkowych w podatku lesnym" (ZL-lIB), stanowiqcy 
zalqcznik Nr 12 do niniejszej uchwaly. 

§2 

Z dniem wejscia w zycie niniejszej uchwaly traci moc uchwala Nr IXl106/2011 Rady Gminy 
Baboszewo z dnia 2 grudnia 2011 roku w sprawie okreslenia wzor6w formu1arzy i deklaracji 
podatkowych. 

§3 

Uchwala podlega ogloszeniu w Dzienniku Urz~dowym Wojew6dztwa Mazowieckiego i wchodzi w 
zycie z dniem 1 stycznia 2016 roku. 

PRZEWO 


