
PROJEKT 

 

Uchwała Nr ___/_____/____ 

Rady Miasta Nowego Sącza 

z dnia __ listopada 2011 roku 

 
 

w sprawie określenia wzorów formularzy na podatek od nieruchomości 
 
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1 oraz art. 41 ust. 1 ustawy z 8 marca 1990r. 
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 6 ust. 13 
ustawy z 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010r. Nr 95, poz. 
613 z późn. zm.) Rada Miasta Nowego Sącza na wniosek Prezydenta Miasta Nowego Sącza 
uchwala, co następuje:  
 
§ 1.  Określa się wzór formularzy: 

1) IN-1 Informacja w sprawie podatku od nieruchomości zgodnie z załącznikiem nr 1 
do uchwały; 

2) DN-1 Deklaracja na podatek od nieruchomości zgodnie z załącznikiem nr 2 do 
uchwały; 

3) ZN-1/A Dane o nieruchomościach - załącznik do deklaracji (DN-1) oraz informacji 
(IN-1) zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały; 

4) ZN-1/B Dane o zwolnieniach podatkowych w podatku od nieruchomości - załącznik 
do deklaracji (DN-1) oraz informacji (IN-1) zgodnie z załącznikiem nr 4 do 
uchwały. 

 
§ 2. Traci moc uchwała Nr XVIII/229/2007 Rady Miasta Nowego Sącza z 27 listopada 2007r. 
w sprawie określenia wzorów formularzy i informacji podatkowych (Dziennik Urzędowy 
Województwa Małopolskiego z 2007r. Nr 919, poz. 6264; Dziennik Urzędowy Województwa 
Małopolskiego z 2011r. Nr 92, poz. 757). 
 
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Nowego Sącza. 
 
§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego. 
 
§ 5. Uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Małopolskiego, nie wcześniej jednak niŜ z dniem 1 stycznia 
2012r.. 
 
 

 
Przewodniczący Rady Miasta Nowego Sącza 

Jerzy Wituszyński 



Uzasadnienie do projektu uchwały Rady Miasta Nowego Sącza 
w sprawie określenia wzorów formularzy na podatek od nieruchomości 

 
 
Projekt uchwały stanowi wykonanie dyspozycji zawartej w przepisie art. 6 ust. 13 ustawy 
z 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych. Przepis ten obliguje Radę Miasta do 
określenia wzorów formularzy składanych przez podatników podatku od nieruchomości.  
 
Konieczność określenia nowych formularzy na podatek od nieruchomości jest podyktowana 
zmianami jakie zostały wprowadzone ustawą z 29 lipca 2011 roku o zmianie ustawy 
o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników oraz niektórych innych ustaw 
(Dz.U. Nr 171 poz. 1016). Przepis art. 1 pkt 1 tej ustawy wprowadza zmiany dotyczące 
danych ewidencyjnych podatników niezbędnych do prowadzenia wymiaru i poboru podatków 
lokalnych przez organy podatkowe. 
Ponadto proponowane wzory formularzy w swojej treści są dostosowane do projektu uchwały 
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości w zakresie stosowania 
stawek preferencyjnych dla określonych rodzajów działalności gospodarczej. 
 
Niniejszym projektem uchwały pozbawia się mocy obowiązującej uchwały Nr 
XVIII/229/2007 Rady Miasta Nowego Sącza z 27 listopada 2007r. w sprawie określenia 
wzorów formularzy i informacji podatkowych. 
 
 
 
 

Zastępca Prezydenta Miasta Nowego Sącza 
(-) Jerzy GwiŜdŜ 

 
 
 
 
 
 


