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l.Jc!-lWAŁA N R x./ 64/ L5
RADY GMINY ŁAN!ĘTA
z dnia 7 grudnia 2015 roku

w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji i informacji.
Na podstawie art. 67 ust. 3 ustawy z dnia B marca 1990 roku o samorządzie gminnym
dnia 12 stycznia 1991 roku o
lt, j,nz. U. z 2015 r. poz. 75t5liart.6 ust. 13 ustawyz

podatkach iopłatach lokalnych (t, j. oz. |J,z201,4r.pal.849;z201"5r.poz.528,699,774,
1045, 1283 i 1777) Rada Gminy Łanięta uchwala, co następuje:
ib

§ 1. Określasię wzór formularza:
1/ DN-1 Deklaracja na podatek od nieruchomościzgodnie zzałącznikiem nr 1do uchwałY,
żl DR-1, Deklaracja na podatek rolny zgodniezzałącznikiem nr 2 do uchwałY.
3l DL-3. Deklaracja na podatek leśnyzgodniezzałącznikiem nr 3 do uchwałY.
4/ lnformacja w sprawie podatku od nieruchomości i rolnego zgodnie z załącznikiem
nr 4 do uchwały,

5/ tnformacja w sprawie podatku leśnego zgodnie zzatącznikiem nr 5 do uchwałY.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Łanięta,

ŁÓdzkiego.
§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa

Uchwała Rady Gminy Łanięta NR XXV|ll/].53/13 z dnia 25 paŹdziernika 2013 r.
(Dz, Urz, Woj,
w sprawie określeniawzoru formularzy informacji i deklaracji podatkowYch
Łodzkiego z Za13 r,, poz. 4773) oraz Uchwała Rady Gminy Łanięta z dnia 27 listoPada 2013 r.
w sprawie wzoru informacji i deklaracji podatkowych (Dz. Urz. Woj. ŁÓdzkiego z2Ot3 r.tPoz,
§ 4,, Traci moc

5230).
,

z dnia 5 listopada 2at5 r. w sPrawie
§ 5. Uchyla się Uchwałę Rady Gminy Łanięta NR lX/54/15
r,
określenia wzorów formularzy deklaracji i informacji /Oz,l.)rz, Woj. ŁÓdzkiego zŻ075 Poz,

4334l.
ogłoszenia w Dzienniku UrzędowYm
§ 6. Uchwała wcńodzi w życie po upływie 14 dni od dnia
Wojewodztrrya Łodzkie8o z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2016 roku,
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