UCHWAŁA NR XXXV / 270 /2005
RADY MIEJSKIEJ w PLESZEWIE
z dnia 1 grudnia 2005 r.

w sprawie: zmiany uchwały Nr XXIV / 160 / 2004 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia
4 listopada 2004 r. w sprawie ustalenia wzorów informacji oraz deklaracji
podatkowych
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorz dzie
gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, ze zmianami) oraz art. 6 ust. 13
ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U.
z 2002 r. Nr 9 poz. 84, ze zmianami), art. 6a ust. 11 ustawy z dnia 15 listopada
1984 roku o podatku rolnym (Dz. U. z 1993 r. Nr 94 poz. 431, ze zmianami) oraz
art. 6 ust. 9 ustawy z dnia 30 pa dziernika 2002 roku o podatku le nym (Dz. U.
Nr 200 poz. 1682, ze zmianami) Rada Miejska w Pleszewie uchwala co nast puje:

§ 1. W uchwale Nr XXIV / 160 / 2004 z dnia 4 listopada 2004 r. w sprawie ustalenia
wzorów informacji oraz deklaracji podatkowych wprowadza si nast puj ce zmiany:
1. Wzór deklaracji DN-1 na podatek od nieruchomo ci, stanowi cy zał cznik nr 2,
otrzymuje brzmienie zgodnie z zał cznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Wzór deklaracji DR-1 na podatek rolny, stanowi cy zał cznik nr 4, otrzymuje
brzmienie zgodnie z zał cznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Wzór deklaracji DL-1 na podatek le ny, stanowi cy zał cznik nr 6, otrzymuje
brzmienie zgodnie z zał cznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza si Burmistrzowi Miasta i Gminy Pleszew.
§ 3. Uchwała wchodzi w ycie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku
Urz dowym Województwa Wielkopolskiego i obowi zuje od dnia 1 stycznia 2006
roku.

UZASADNIENIE

do uchwały Nr XXXV / 270 / 2005 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 1 grudnia
2005 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XXIV / 160 / 2004 Rady Miejskiej
w Pleszewie z dnia 4 listopada 2004 r. w sprawie ustalenia wzorów informacji oraz
deklaracji podatkowych.
Zmiany wzorów deklaracji na podatek od nieruchomo ci, rolny, le ny
dokonano w zwi zku art. 63 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja
podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60, ze zmianami), zgodnie z którym
podstawy opodatkowania, kwoty podatków, odsetki za zwłok , opłaty
prolongacyjne, oprocentowanie nadpłat oraz wynagrodzenia przysługuj ce
płatnikom zaokr gla si do pełnych złotych. Wymieniony przepis wchodzi w ycie z
dniem 1 stycznia 2006 roku. W tej sytuacji niezb dna jest zmiana wzorów
obowi zuj cych dotychczas.
W zwi zku z powy szym wywołanie niniejszej uchwały jest zasadne.

