
UCHWAŁA NR XXXVIII/    /2017 

RADY MIEJSKIEJ W LIPNIE 

z dnia 29 listopada 2017 roku 

 
zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji 

podatkowych 

 
Na podstawie art.18 ust.2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym 

(tekst jednolity: Dz.U. z 2017 r., poz. 1875) w związku z art. 6 ust. 13 ustawy z dnia 12 

stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych1 (tekst jednolity: Dz.U. z 2017 r., poz. 

1785) uchwala się, co następuje: 

 
§ 1. W uchwale nr XV/83/2015 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 20 listopada 2015 r. w 

sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych ( Dziennik 

Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2015 r., poz. 3855), wprowadza się 

zmianę polegającą na tym, że załącznik Nr 4 otrzymuje brzmienie jak załącznik do niniejszej 

uchwały. 

 
 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Lipna. 
 

 
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 

2018 roku. 

 

   

 

 

 

                                                           
1
 Niniejsza ustawa dokonuje się w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich: 

1) dyrektywy 92/106/EWG  z dnia 7 grudnia 1992r. w sprawie ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów 

transportu kombinowanego towarów miedzy państwami członkowskimi  (Dz. Urz. WE L 368 z 17.12.1992), 

2) dyrektywy 1999/62/WE z dnia 17 czerwca 1999r.w sprawie pobierania opłat za użytkowanie niektórych typów 

infrastruktury przez pojazdy ciężarowe(Dz. Urz. WE L 187 z 20.07.1999). 

   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. 

 



Uzasadnienie  

do projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia wzorów 
formularzy informacji i deklaracji podatkowych 

 

W niniejszym projekcie uchwały proponuje się wprowadzenie nowego formularza 

stanowiącego załącznik Nr 4 do informacji IN-1 i deklaracji DN-1: Dane o zwolnieniach 

podatkowych w podatku od nieruchomości ZN-1/B. Wprowadzenie nowego druku wiąże się z 

wprowadzeniem od 01.01.2018 r. w ustawie o podatkach i opłatach lokalnych z dnia 12 

stycznia 1991 r. nowego zwolnienia dla żłobków i klubów dziecięcych i dodaniem w art. 7 

ust. 2 pkt 2a w brzmieniu: żłobki i kluby dziecięce oraz prowadzące je podmioty, w zakresie 

nieruchomości zajętych na prowadzenie żłobka lub klubu dziecięcego, a także ze zmianą 

zwolnienia dla gruntów pod wodami określonego w art. 7 ust. 1 pkt 8a lit. b), który otrzymuje 

nowe brzmienie: grunty zajęte pod sztuczne zbiorniki wodne, z wyjątkiem  gruntów 

przekazanych w posiadanie innym podmiotom niż wymienione w art. 212 ust. 1 oraz art. 213 

ust. 1 i 3 ustawy z dnia 20.07.2017r.- Prawo wodne (Dz..U z 2017 r., poz.1121). Zmiana treści 

omawianych zwolnień  określonych w ustawie o podatkach i opłatach lokalnych, wymaga 

więc zmiany Uchwały nr XV/83/2015 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 20 listopada 2015 r. w 

sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych, w części 

dotyczącej określenia nowego brzmienia formularza stanowiącego załącznik do informacji 

IN-1 i deklaracji DN-1: Dane o zwolnieniach podatkowych w podatku od nieruchomości 

ZN-1/B, aby jego zapisy były zgodne z ww. ustawą. 

Biorąc powyższe pod uwagę, podjęcie przedmiotowej uchwały jest zasadne. 

 


