
RADA CMINY
W CZERMINIE
39 -804--Czermin
woJ podkarpackle

ucHWAŁA NR XIII/61/201 1
RADY GMINY CZERMIN

z dnia 1.2 grudnla 2011 r.

w sprawie określenia wzorów formuIarzy informacii i dek|aracii podatkowych.

Na podstawie ań. 18 ust. 2 pkt 8, ań.40 ust.1 ,41 ust.1 i ań.42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz'U. z 2001 r. Nr 142' poz. 1591, z póżn, zm'), i art' 6 Ust' 13 ustawy z dnia
12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach |oka|nych (Dz. U. z 2010 r' Nr 95, poz' 6L3, z późn ' zm.), ań.
6a ust, 11 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r, o podatku rolnym (Dz.U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969,
z póżn, zm.) i art. 6 ust. 9 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz. u.z 2002 |
Nr 2oo, poz. L682, z późn. zm,)

uchwa|a się co następuje:

51

okreś|a się wzór formularza (IN.1) informacji w sprawie podatku od nieruchomości stanow|ący załącznik
Nr l do niniejszej Uchwa,ły.

s2
okreś|a się Wzór formu|arza (DN.1) dek|aracji na podatek od nieruchomości stanowiący załącznik
Nr 2 do niniejsfej uchwały'

63

okreś|a się wzór formu|arfa (IR-1) informacji w sprawie podatku ro|nego stanowiący załącznik
Nr 3 do niniejszej uchwa'ły.

54

okreś|a się wzór formu|arza (DR-l) deklaracji na podatek ro|ny stanowiący załącznik Nr 4 do niniejszej
uchWały.

5s
określa siĘ Wzór formu|arza (IL-1) informacji W sprawie podatku |eśnego stanowiący zalącfn|k Nr 5 do
ninlejszej uchwaly.

56

okreś|a się Wzór formu|arza (DL.1) dek|aracji na podatek |eśny stanowiący fałącznik Nr 6 do niniejszej
UchWały.

s7
Wykonanie uchwały powIerza się Wójtowi Gminy czermin.

58

Traci moc uchwała Nr V/16/2011 Rady Gminy czerm|n z dnia 23 |utego 2o11 W sprawie okreś|enia
wzoróW formUIarzy informacji i dek|aracji podatkowych'

9e
Uchwała Wchodfi W życie po up-ływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa

Podkarpackiego.
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