
Uchwała nr XII /98 / 2015 

Rady Miejskiej w Poniecu 

z  dnia 22 grudnia 2015 r. 

 

w sprawie: zmiany Uchwały nr XI/83/2015 Rady Miejskiej w Poniecu z dnia 24 listopada   

2015 r. w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji i informacji                    

podatkowych                             

 

 

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

1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 1515 ze zmianami), art. 

6 ust. 13 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity 

Dz. U. z 2014 r., poz. 849 ze zmianami), art. 6a ust 11 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o 

podatku rolnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 1381 ze zmianami), art. 6 ust. 9 ustawy 

z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 465 ze 

zmianami)  Rada Miejska w Poniecu uchwala, co następuje: 

 

 

§ 1.  W załączniku nr 1 do uchwały nr XI/83/2015 Rady Miejskiej w Poniecu z dnia  

      24 listopada 2015 r. w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji i informacji                    

podatkowych w części oznaczonej literą C. Obowiązek złożenia informacji w poz. 53 

uchyla się wyrażenie w brzmieniu: „Uzasadnienie korekty”. 

 

§ 2. W załączniku nr 3 do uchwały nr XI/83/2015 Rady Miejskiej w Poniecu z dnia  

      24 listopada 2015 r. w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji i informacji                    

podatkowych w części oznaczonej literą C. Obowiązek złożenia informacji w poz. 53 

uchyla się wyrażenie w brzmieniu: „Uzasadnienie korekty”. 

 

§ 3. W załączniku nr 5 do uchwały nr XI/83/2015 Rady Miejskiej w Poniecu z dnia  

      24 listopada 2015 r. w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji i informacji                    

podatkowych w części oznaczonej literą C. Obowiązek złożenia informacji w poz. 53 

uchyla się wyrażenie w brzmieniu: „Uzasadnienie korekty”. 

 

§ 4.  Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ponieca. 

 

§ 5.  Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego 

        i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 r. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Uzasadnienie 

do uchwały  Rady  Miejskiej  w Poniecu   nr XII/98/2015 

z dnia  22 grudnia 2015 r. 

 

w sprawie: zmiany Uchwały nr XI/83/2015 Rady Miejskiej w Poniecu z dnia 24 listopada   

2015 r. w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji i informacji                    

podatkowych                             

 

 

Zmiana uchwały w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji i informacji                    

podatkowych wynika ze zmian w ustawie z dnia 29 sierpnia  1997 r.  Ordynacja  podatkowa  

(Dz. U. z 2015 r., poz. 613  ze  zmianami) wprowadzonych z dniem 1 stycznia 2016 r.  

 


