UCHWAŁA NR XIII/145/11
RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCELESZCZYNACH
z dnia 28 października 2011 r.
w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji na podatek od nieruchomości
obowiązujących od dnia 1 stycznia 2012 roku
Na podstawie:  art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust 1, art. 41ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz.1591 z późniejszymi zmianami), 
art. 6 ust. 13 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz. U.
z 2010r. Nr 95, poz. 613 z późniejszymi zmianami) na wniosek Burmistrza Gminy i Miasta
CzerwionkaLeszczyny,
Rada Miejska w Czerwionce–Leszczynach uchwala, co następuje:
§ 1. Określa się następujące wzory formularzy:
1) wzór informacji w sprawie podatku od nieruchomości (IN1) stanowiący załącznik Nr 1 do
niniejszej uchwały;
2) wzór deklaracji na podatek od nieruchomości (DN1) stanowiący załącznik Nr 2 do niniejszej
uchwały.
§ 2. Traci moc uchwała Nr V/51/11 Rady Miejskiej w Czerwionce – Leszczynach z dnia 28
stycznia 2011 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji na podatek do
nieruchomości obowiązujących od dnia 1 stycznia 2011 roku (Dz. Urz.Woj.Śl. z 2011r. Nr 42,
poz.729).
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta CzerwionkaLeszczyny.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2012 roku. Podlega ona podaniu do
wiadomości mieszkańców w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie gminy i miasta, tj. w gazecie
lokalnej „Kurier” oraz tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu i w poszczególnych sołectwach
i dzielnicach.
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Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIII/145/11
Rady Miejskiej w CzerwionceLeszczynach
z dnia 28 października 2011 r.
Zalacznik1.doc
uchwała Nr XIII 145 11 zal 1
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIII/145/11
Rady Miejskiej w CzerwionceLeszczynach
z dnia 28 października 2011 r.
Zalacznik2.doc
uchwała Nr XIII 145 11 zal 2
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