UCHWAŁA NR XLVI/734/2010
RADY MIASTA RACIBÓRZ
z dnia 27 października 2010 r.
w sprawie ustalenia wzoru formularzy w zakresie podatku rolnego i leśnego
Na podstawie art.40 ust.1, art.41 ust.1 i art.42 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (j. t.
z 2001r. Dz. U. Nr 142 poz.1591 z późn. zm.), art.6a ust.11 ustawy z dnia 15 listopada 1984r. o podatku
rolnym (j. t. z 2006r. Dz. U. Nr 136 poz.969 z późn. zm.), art.6 ust.9 ustawy z dnia 30 października 2002r.
o podatku leśnym (Dz. U. z 2002r. Nr 200 poz.1682 z późn. zm.)
Rada Miasta Racibórz
uchwala, co następuje:
§ 1. Ustala się wzory deklaracji na podatek rolny i leśny oraz informacji o gruntach i lasach, obowiązujące
na terenie gminy Racibórz:
1) wzór „Deklaracji w sprawie podatku rolnego od gruntów od osób prawnych, jednostek organizacyjnych,
w tym spółek, nieposiadających osobowości prawnej, jednostek organizacyjnych Agencji Własności Rolnej
Skarbu Państwa, a także jednostek organizacyjnych Lasów Państwowych” stanowiący załącznik Nr 1 do
niniejszej uchwały,
2) wzór „Deklaracji na podatek leśny od osób prawnych, jednostek organizacyjnych, w tym spółek,
nieposiadających osobowości prawnej, jednostek organizacyjnych Lasów Państwowych, a także jednostek
organizacyjnych Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa” stanowiący załącznik Nr 2 do niniejszej
uchwały,
3) wzór „Informacji o lasach stanowiących własność osób fizycznych” stanowiący załącznik Nr 3 do niniejszej
uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Racibórz.
§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego, podaniu do
publicznej wiadomości na stronach internetowych Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Racibórz oraz
rozplakatowaniu na tablicach ogłoszeniowych Urzędu Miasta Racibórz..
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Śląskiego, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2011r.
§ 5. Traci moc Uchwała Nr XXXVII/558/2009 Rady Miasta Racibórz z dnia 25 listopada 2009r.w
sprawie ustalenia wzoru formularzy w zakresie podatku rolnego i leśnego.
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Załączniki binarne

Załącznik nr 1 do Uchwały z dnia 27 października 2010 r.
DEKLARACJA NA PODATEK ROLNY W ROKU 2011
Zalacznik1.doc
Załącznik nr 2 do Uchwały z dnia 27 października 2010 r.
DEKLARACJA NA PODATEK LEŚNY W ROKU 2011
Zalacznik2.doc
Załącznik nr 3 do Uchwały z dnia 27 października 2010 r.
INFORMACJA O LASACH STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ OSÓB FIZYCZNYCH
Zalacznik3.doc

