
                                 UCHWAŁA Nr  XXXVIII/ 242 /2017           
RADY GMINY BARANOWO 

z dnia 12 grudnia    2017 r. 

w sprawie wzoru deklaracji na podatek leśny, wzoru informacji  o lasach i wzoru 
deklaracji na podatek rolny, wzoru informacji o gruntach oraz wzoru deklaracji na 

podatek od nieruchomości i wzoru informacji o nieruchomościach i obiektach 
budowlanych. 

 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990r.  

o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017r. , poz. 1875 ), art. 6 ust. 9 ustawy z dnia 30 października 2002r.  
o podatku leśnym (Dz. U. z 2017r. , poz. 1821 ) i art. 6a ust. 11 ustawy z dnia 15 listopada 1984r. o podatku 
rolnym (Dz. U. z 2017r. , poz. 1892 ), art. 6 ust. 13 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach 
lokalnych (Dz. U. z 2017r. , poz. 1785 ) oraz art. 4 i art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000r. o ogłaszaniu 
aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2017r. , poz. 1523) Rada Gminy uchwala, 
co następuje: 

§ 1. 
Określa się wzór deklaracji na podatek leśny (DL-1), stanowiący załącznik nr 1 do  
uchwały.  
 

§ 2. 
Określa się wzór informacji o lasach (IL-1), stanowiący załącznik nr 2 do uchwały. 
 

§ 3. 
Określa się wzór deklaracji na podatek rolny (DR-1), stanowiący załącznik nr 3  
do uchwały. 
 

§ 4. 
Określa się wzór informacji o gruntach (IR-1), stanowiący załącznik nr 4 do uchwały. 
 

§ 5. 
Określa się wzór deklaracji na podatek od nieruchomości (DN - 1), stanowiący 
załącznik nr 5 do uchwały. 
 

§ 6. 
Określa się wzór informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych (IN - 1), 
stanowiący załącznik nr 6 do uchwały. 

§ 7. 
Traci moc uchwała Nr XXXVII/234/2017 Rady Gminy Baranowo z dnia 20 listopada 2017r. w sprawie 

wzoru   deklaracji na podatek leśny, wzoru informacji w sprawie podatku leśnego i wzoru deklaracji na 
podatek rolny, wzoru informacji w sprawie podatku rolnego oraz wzoru deklaracji na podatek od 

nieruchomości i  wzoru informacji w sprawie podatku od nieruchomości . 

§ 8. 
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Baranowo. 

                                                                                       § 9. 
Uchwała zostanie podana do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicach informacyjnych             

w Urzędzie Gminy w Baranowie. 

§ 10. 
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Mazowieckiego. 

Przewodniczący Rady Gminy 
Janusz Obrębski 

 


