
 
 
 
 
ZARZĄDZENIE NR  936/2009 
PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA 
Z DNIA  4 maja 2009 r. 

  

w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały 
Rady Miasta Krakowa w sprawie określenia wzorów formularzy oraz warunków i trybu 
składania deklaracji na podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny za 
pomocą środków komunikacji elektronicznej. 
 
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. 
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) zarządza się, co następuje: 
 

§ 1 
 
Postanawia się przyjąć i przekazać pod obrady Rady Miasta Krakowa projekt uchwały Rady 
Miasta Krakowa w sprawie określenia wzorów formularzy oraz warunków i trybu składania 
deklaracji na podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny za pomocą środków 
komunikacji elektronicznej. 
 
 

§ 2 
 

Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Miasta. 
 

§ 3 
 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 
 

Prezydent Miasta Krakowa 
 
                   / - / 



 
 
druk nr         projekt Prezydenta Miasta Krakowa 

 
 

UCHWAŁA NR  

Rady Miasta Krakowa 

z dnia  

 
w sprawie  

określenia wzorów formularzy oraz warunków i trybu składania deklaracji na podatek 
od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny za pomocą środków komunikacji 

elektronicznej. 
 
 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), 
art. 6 ust. 13 i ust. 14 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych 
(tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844 z późn. zm.), art. 6a ust. 11 i ust. 12 ustawy 
z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 136, poz. 
969 z późn. zm.) oraz art. 6 ust. 9 i ust. 10 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku 
leśnym (Dz. U. Nr 200, poz. 1682 z późn. zm.) Rada Miasta Krakowa uchwala, co następuje: 
 

§ 1. 
Określa się wzór formularza:  

1) IN-1 Informacja o nieruchomościach osób fizycznych (budynkach, budowlach, 
gruntach i lasach) zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały, 

2) IN-1/A Załącznik do informacji o nieruchomościach osób fizycznych (budynkach, 
budowlach, gruntach i lasach) zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały, 

3) DN-1 Deklaracja na podatek od nieruchomości na rok 2009 zgodnie z załącznikiem 
nr 3 do uchwały, 

4) DN-1/A Załącznik do deklaracji na podatek od nieruchomości DN-1 dane dotyczące 
przedmiotów opodatkowania zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały, 

5) DN-1/B Załącznik do deklaracji na podatek od nieruchomości dla podatników 
korzystających ze zwolnień na mocy ustawy o podatkach i opłatach lokalnych na rok 
2009 zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały, 

6) DN-1/C Załącznik do deklaracji na podatek od nieruchomości dla podatników 
korzystających ze zwolnień na mocy uchwał Rady Miasta Krakowa na rok 2009 
zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały, 

7) DR-1 Deklaracja na podatek rolny zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały, 
8) DL-1 Deklaracja na podatek leśny zgodnie z załącznikiem nr 8 do uchwały. 

 
§ 2. 

1. Format elektroniczny deklaracji określony jest w formacie danych XML. 
2. Układ informacji i powiązań między nimi:  

1) w deklaracji IN-1 Informacja o nieruchomościach osób fizycznych (budynkach, 
budowlach, gruntach i lasach) w formacie danych XML - określa załącznik nr 9 do 
uchwały, 



2) w deklaracji IN-1/A Załącznik do informacji o nieruchomościach osób fizycznych 
(budynkach, budowlach, gruntach i lasach) w formacie danych XML - określa 
załącznik nr 10 do uchwały, 

3) w deklaracji DN-1 Deklaracja na podatek od nieruchomości na rok 2009 w formacie 
danych XML - określa załącznik nr 11 do uchwały, 

4) w deklaracji DN-1/A Załącznik do deklaracji na podatek od nieruchomości DN-1 dane 
dotyczące przedmiotów opodatkowania w formacie danych XML - określa załącznik 
nr 12 do uchwały, 

5) w deklaracji DN-1/B Załącznik do deklaracji na podatek od nieruchomości dla 
podatników korzystających ze zwolnień na mocy ustawy o podatkach i opłatach 
lokalnych na rok 2009 w formacie danych XML - określa załącznik nr 13 do uchwały, 

6) w deklaracji DN-1/C Załącznik do deklaracji na podatek od nieruchomości dla 
podatników korzystających ze zwolnień na mocy uchwał Rady Miasta Krakowa na 
rok 2009 w formacie danych XML - określa załącznik nr 14 do uchwały, 

7) w deklaracji DR-1 Deklaracja na podatek rolny w formacie danych XML - określa 
załącznik nr 15 do uchwały, 

8) w deklaracji DL-1 Deklaracja na podatek leśny w formacie danych XML - określa 
załącznik nr 16 do uchwały. 

 
§ 3. 

Deklaracje mogą być przesyłane z wykorzystaniem interfejsu dostępnego na stronie 
Biuletynu Informacji Publicznej Miasta Krakowa. 

 
§ 4. 

Deklaracje są opatrywane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym 
za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu w rozumieniu ustawy z dnia 18 września 
2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. Nr 130, poz. 1450, z późn. zm.). 

 
§ 5. 

Uchwała Nr XXVII/345/07 Rady Miasta Krakowa z dnia 21 listopada 2007 r. 
w sprawie określenia wzorów formularzy dla podatku od nieruchomości, podatku rolnego 
i podatku leśnego traci moc z dniem 31 grudnia 2009 r.  
 

§ 6. 
 Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Krakowa. 

 
§ 7. 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Małopolskiego. 

 
Prezydent Miasta Krakowa 
 
                 / - / 

 



Uzasadnienie   
 

Zgodnie z ustawą o podatkach i opłatach lokalnych, ustawą o podatku rolnym i ustawą 
o podatku leśnym rada gminy określa w drodze uchwały wzory formularzy, na których 
podatnicy obowiązani są składać informacje służące do dokonania wymiaru i poboru podatku 
lub deklaracje na podatek.  

Ponadto rada gminy może określić, w drodze uchwały, warunki i tryb składania 
informacji o nieruchomościach obiektach budowlanych oraz deklaracji na podatek od 
nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny za pomocą środków komunikacji 
elektronicznej, a w szczególności: 
- ich format elektroniczny oraz układ informacji i powiązań między nimi, 
- sposób ich przesyłania za pomocą środków komunikacji elektronicznej, 
- rodzaje podpisu elektronicznego, którym powinny być opatrzone. 
Przedstawiony projekt uchwały spełnia powyższe wymogi.  

Uchwała da podatnikom możliwość składania deklaracji drogą elektroniczną, co jest 
kolejnym krokiem w ułatwianiu kontaktu z urzędem bez konieczności osobistego udania się 
do urzędu. Formularze zostaną opracowane w formie plików PDF. Będą mieć funkcje 
sprawdzania poprawności wprowadzanych do formularza danych i przeliczania 
wprowadzanych danych liczbowych. Podatnik korzystający z formularzy będzie miał 
możliwość zapisania wypełnionego formularza na dysku w celu jego późniejszej edycji. 

Składanie deklaracji w sposób tradycyjny nie ulegnie zmianie. Podatnik będzie miał 
możliwość skorzystania z różnych rozwiązań: wypełnienie długopisem na formularzu 
papierowym albo wypełnienie formularza za pomocą komputera i wydrukowanie go 
a następnie osobiste podpisanie i przesłanie/zaniesienie do urzędu lub wypełnienie formularza 
elektronicznego w komputerze i po opatrzeniu go bezpiecznym podpisem elektronicznym 
przesłanie do urzędu drogą internetową. 
 
 


