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UCHWAŁA NR XXXVIII/181/2017
RADY GMINY BOROWIE
z dnia 30 listopada 2017 r.
w sprawie stwierdzenia nieważności części zapisów we wzorach deklaracji podatkowych przyjętych
Uchwałą Rady Gminy Borowie Nr XV/61/2015 z dnia 11 grudnia 2015 r. w sprawie określenia wzorów
formularzy informacji, deklaracji podatkowych oraz załączników dotyczących deklarowanych
nieruchomości i obiektów budowlanych
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 ze zm.), 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 ze zm.), art. 6a ust. 11 ustawy
z dnia 15 listopada 1984 rokuo podatku rolnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 1892 ze zm.) oraz
art. 6 ust. 9 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1821) w związku
z art. 54 § 3 i art. 147 §1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami
administracyjnymi (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1369 ze zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:
§ 1. W związku ze skargą Prokuratora Rejonowego w Garwolinie z dnia 16 listopada 2017 roku Rada
Gminy działając w trybie autokontroli stwierdza nieważność zawartej w Pouczeniu oświadczenia treści:
„Za podawanie nieprawdy lub zatajenie prawdy i przez to narażenie podatku na uszczuplenie grozi
odpowiedzialność przewidziana w Kodeksie karnym skarbowym” w następujących wzorach deklaracji:
- we wzorze deklaracji na podatek od nieruchomości, określonym w § 1 pkt 2, stanowiącym załącznik nr 2
do Uchwały,
- we wzorze deklaracji na podatek rolny, określonym w § 1 pkt 6, stanowiącym załącznik nr 6 do Uchwały,
- we wzorze deklaracji na podatek leśny, określonym w § 1 pkt 10, stanowiącym załącznik nr 10 do Uchwały,
przyjętych Uchwałą Nr XV/61/2015 Rady Gminy Borowie z dnia 11 grudnia 2015 r. w sprawie określenia
wzorów formularzy informacji, deklaracji podatkowych oraz załączników dotyczących deklarowanych
nieruchomości i obiektów budowlanych (Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego z 2015 r. poz. 11333).

1)

Niniejsza ustawa dokonuje 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 między państwami członkowskimi (Dz. Urz. WE L 368 z 17.12.1992r.).
2) dyrektywy 1999/62/WE z dnia 17 czerwca 1999r. w sprawie pobierania opłat za użytkowania niektórych typów
infrastruktury przez pojazdy ciężarowe (Dz. Urz. WE L 187 z 20.07.1999r.). 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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§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Mazowieckiego.
Przewodnicząca Rady Gminy:
Alicja Szaniawska

