
UCHWAŁA NR XIX/169/2015
RADY MIEJSKIEJ MIĘDZYCHODU

z dnia 8 grudnia 2015 r.

w sprawie określenia wzoru deklaracji na podatek od nieruchomości i informacji o nieruchomościach 
i obiektach budowlanych oraz wzoru załącznika 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /tj. Dz. U. z 2015 r., 
poz. 1515 ze zm./ i art. 6 ust. 13 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych1) /tj. Dz. U. 
z 2014 r., poz. 849 ze zm./ uchwala się, co następuje: 

§ 1. Określa się wzór deklaracji na podatek od nieruchomości DN-1 i wzór informacji o nieruchomościach 
i obiektach budowlanych IN-1, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały odpowiednio nr 1 i 2 oraz wzór 
załącznika ZN-1 dane o nieruchiomościach i obiektach budowlanych, stanowiący załącznik nr 3. 

§ 2. Uchyla się uchwałę Nr XLIX/415/2013 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie 
określenia wzoru deklaracji na podatek od nieruchomości i informacji o nieruchomościach i obiektach 
budowlanych oraz wzoru załączników. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Międzychodu. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Wielkopolskiego. 

1) Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich: 1) 
dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992 r. w sprawie ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów transportu 
kombinowanego towarów między państwami członkowskimi /Dz. Urz. WE L 368 z 17.12.1992 r./, 2) dyrektywy 
1999/62/WE z dnia 17 czerwca 1999 r. w sprawie pobierania opłat za użytkowanie niektórych typów infrastruktury przez 
pojazdy ciężarowe /Dz. Urz. WE L 187 z 20.07.1999 r./. Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej, 
zamieszczone w niniejszej ustawie – z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej – 
dotyczą ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej – wydanie specjalne.
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Uzasadnienie 

Podejmowana uchwała wprowadza od 1 stycznia 2016 r. nowe wzory deklaracji                         

i informacji oraz załącznika do deklaracji na podatek od nieruchomości. Zmiana jest 

spowodowana koniecznością dostosowania wzoru tych dokumentów do znowelizowanych 

przepisów ustawy o podatkach i opłatach lokalnych wprowadzonych ustawą z dnia                        

25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz niektórych innych ustaw 

/tj. Dz. U. z 2015 r., poz. 1045/  oraz ustawą z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji           

/tj. Dz. z 2015 r., poz. 1777/.  

 

 

 

Id: LSTLN-ADRSE-PRXZL-ETIIG-XRIQL. Uchwalony Strona 1
—————————————————————————————————————————————————————————



Id: LSTLN-ADRSE-PRXZL-ETIIG-XRIQL. Uchwalony
—————————————————————————————————————————————————————————

Strona 1



Id: LSTLN-ADRSE-PRXZL-ETIIG-XRIQL. Uchwalony Strona 2
—————————————————————————————————————————————————————————



Id: LSTLN-ADRSE-PRXZL-ETIIG-XRIQL. Uchwalony
—————————————————————————————————————————————————————————

Strona 3



Strona 4Id: LSTLN-ADRSE-PRXZL-ETIIG-XRIQL. Uchwalony
—————————————————————————————————————————————————————————



—————————————————————————————————————————————————————————
Strona 1Id: LSTLN-ADRSE-PRXZL-ETIIG-XRIQL. Uchwalony



Id: LSTLN-ADRSE-PRXZL-ETIIG-XRIQL. Uchwalony
—————————————————————————————————————————————————————————

Strona 2



Strona 3
—————————————————————————————————————————————————————————
Id: LSTLN-ADRSE-PRXZL-ETIIG-XRIQL. Uchwalony



Strona 1Id: LSTLN-ADRSE-PRXZL-ETIIG-XRIQL. Uchwalony
—————————————————————————————————————————————————————————



Strona 2
—————————————————————————————————————————————————————————
Id: LSTLN-ADRSE-PRXZL-ETIIG-XRIQL. Uchwalony


	
	
	
	
	



