
Uchwała Nr XXIV/181/08 

Rady Miejskiej w Kolonowskiem 

 

z dnia 29 grudnia 2008 r. 

 

w sprawie określenia wzorów formularzy danych dotyczących podmiotu i przedmiotu 

opodatkowania niezbędnych do wymiaru i poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego 

i podatku leśnego 

 

Na podstawie art. 6 ust. 13 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach 

lokalnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844 z późn. zm.), art. 6a ust. 11 ustawy                                 

z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969 z późn. zm.), 

art. 6 ust. 9 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz. U. Nr 200 poz. 1682 

z późn. zm.) w związku z art. 2 ust. 1, art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu 

aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2005 r. Nr 190 poz. 1606)  

Rada Miejska w Kolonowskiem Uchwala, co następuje: 

 

§ 1. Określa się wzór formularza: 

1) informacji w sprawie podatku od nieruchomości zgodnie z załącznikiem nr 1                     

do niniejszej uchwały; 

2) deklaracji na podatek od nieruchomości zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały; 

3) danych o nieruchomościach zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały; 

4) danych o zwolnieniach podatkowych w podatku od nieruchomości zgodnie                             

z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały; 

5) informacji w sprawie podatku rolnego zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały; 

6) deklaracji na podatek rolny zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały; 

7) danych o nieruchomościach rolnych zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały; 

8) danych o zwolnieniach i ulgach podatkowych w podatku rolnym zgodnie                             

z załącznikiem  nr 8 do niniejszej uchwały; 

9) informacji w sprawie podatku leśnego zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały; 

10) deklaracji na podatek leśny zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały; 

11) dane o nieruchomościach leśnych zgodnie z załącznikiem nr 11 do niniejszej uchwały; 

12) dane o zwolnieniach podatkowych w podatku leśnym zgodnie z załącznikiem nr 12 do 

niniejszej uchwały. 

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kolonowskiego. 

 

§ 3. Traci moc Uchwała Nr II/10/02 Rady Miejskiej w Kolonowskiem z dnia 16 grudnia                

2002 r. w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji podatku od nieruchomości, na 

podatek rolny, na podatek leśny, informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych, 

informacji o gruntach, informacji o lasach. 

 

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

Województwa Opolskiego.  

 

Przewodniczący  

Rady Miejskiej 

Franciszek Klimas 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 
 



 





 



 

 


