
 

                                projekt   

UCHWAŁA NR ………… / …… /19 

 

RADY MIEJSKIEJ W SOCHACZEWIE 

 

z dnia ……………………………….. 2019 r. 

 

 

w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale Nr XXXIX/423/18 Rady Miejskiej                           

w Sochaczewie z dnia 14 listopada 2018 roku w sprawie określenia warunków i trybu 

składania informacji: o nieruchomościach i obiektach budowlanych, o gruntach,                      

o lasach i deklaracji: na podatek od nieruchomości, na podatek rolny, na podatek 

leśny i na podatek od środków transportowych za pomocą środków komunikacji 

elektronicznej 

  Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8,  art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 

1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 9941), art. 6 ust. 14-15 ustawy 

z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz.U. z 2018 r.,                          

poz. 14452), art. 6a ust. 12-13 ustawy z dnia 15 listopada 1984 roku o  podatku rolnym                      

(t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 18923), art. 6 ust. 10-11 ustawy z dnia 30 października 2002 roku                                 

o podatku leśnym (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 18214) uchwala, co następuje: 

§ 1. W uchwale Nr XXXIX/423/18 Rady Miejskiej w Sochaczewie z dnia 14 listopada 

2018 roku w sprawie określenia warunków i trybu składania informacji:                                                         

o nieruchomościach i obiektach budowlanych, o gruntach, o lasach i deklaracji: na podatek 

od nieruchomości, na podatek rolny, na podatek leśny i na podatek od środków 

transportowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej wprowadza się następujące 

zmiany: 

1. § 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie: 

2) deklaracji na podatek od środków transportowych, której wzór określono                                               

w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie wzoru deklaracji 

na podatek od środków transportowych  (Dz.U. z 2018 r.,  poz. 2436) zgodnie                                          

z rozporządzeniem  Ministra  Finansów  z dnia  14 grudnia  2015 r. w sprawie deklaracji                   

na podatek od środków transportowych składanych za pomocą środków komunikacji 

elektronicznej (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 1353). 

    2. § 2 pkt 4 otrzymuje brzmienie: 

4) zakres danych, układ informacji i powiązań między nimi w deklaracji, o których mowa 

w § 1 pkt 2 mającej format elektroniczny jest zgodny z zakresem informacji zawartym                         

we wzorze określonym  w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2018 roku 

w sprawie wzoru deklaracji na podatek od środków transportowych (Dz.U. z 2018 r.,                    

poz. 2436).  

                                                      
1 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2018 r. poz. 1000, 1349, 1432,2500. 
2 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2018 r. poz. 1693, 1722, 1669,1588, 

2073,2244; MP z2018 r., poz. 745, 1018. 
3 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2018 r. poz. 1669, 1588, 2244. 
4 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2018 r. poz. 1669, 1588, 2244. 



 

§ 2. Pozostałe zapisy uchwały Nr XXXIX/423/18 Rady Miejskiej w Sochaczewie z dnia                   

14 listopada 2018 roku w sprawie określenia warunków i trybu składania informacji:                            

o nieruchomościach i obiektach budowlanych, o gruntach, o lasach i deklaracji: na podatek 

od nieruchomości, na podatek rolny, na podatek leśny i na podatek od środków 

transportowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej pozostają bez zmian. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Sochaczew. 

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

Urzędowym Województwa Mazowieckiego.  

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 


