
 

 

UCHWAŁA NR XXIV/164/12 

RADY MIEJSKIEJ KUDOWY-ZDROJU 

z dnia 15 listopada 2012 r. 

w sprawie: zmiany uchwały Nr XIII/81/11 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 28 października  

2011 r. w sprawie ustalenia wzorów formularzy informacji oraz deklaracji dla celów podatku  

od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego  

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 

o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 6 ust. 13 ustawy z dnia 12 

stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 ze zm.), Rada Miejska 

w Kudowie – Zdroju uchwala co następuje:  

§ 1. W uchwale nr XIII/81/11 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 28 października 2011 r. w sprawie 

ustalenia wzorów formularzy informacji oraz deklaracji dla celów podatku od nieruchomości, podatku rolnego 

i podatku leśnego wprowadza się następujące zmiany:  

1) określa się nowy wzór deklaracji na podatek od nieruchomości (DPN-1), stanowiący załącznik nr 5 do 

uchwały Nr XIII/81/11 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 28 października 2011 r. w sprawie wzorów 

formularzy informacji oraz deklaracji dla celów podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku 

leśnego, w ten sposób, że dotychczasowy załącznik nr 5 otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 1 do 

niniejszej uchwały.  

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kudowa-Zdrój.  

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Dolnośląskiego, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2013 r.  

  

 

Przewodnicząca Rady 

Miejskiej  

 

 

Łucja Rachuba 

 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 6 grudnia 2012 r.
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