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UCHWAŁA NR III/10/2010
RADY MIEJSKIEJ BĘDZINA

z dnia 30 grudnia 2010 r.

w sprawie: zmiany uchwały Nr XVI / 181 / 2007 Rady Miejskiej w Będzinie z dnia 26 listopada 2007 roku 
w sprawie ustalenia wzorów formularzy na podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny 

obowiązujących na terenie miasta Będzina od 1 stycznia 2008 roku. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku 
o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami), art. 
6 ust. 13 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 roku 
Nr 95 poz. 613 z późniejszymi zmianami), art. 4 ust. 1, art. 5 ustawy z dnia 20 lipca 2000 roku o ogłaszaniu aktów 
normatywnych i niektórych aktów prawnych (Dz. U. z 2007 roku Nr 68, poz. 449) 

Rada Miejska Będzina 
uchwala: 

§ 1. Zmianę w § 1 w punkcie 1 i 4 uchwały Nr XVI /181/ 2007 Rady Miejskiej w Będzinie z dnia 26 listopada 
2007 roku w sprawie ustalenia wzorów formularzy na podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny 
obowiązujących na terenie miasta Będzina od 1 stycznia 2008 roku w zakresie druku ZN-1/B stanowiącego 
załącznik nr 1 do niniejszej uchwały 

§ 2. W zakresie nie objętym zmianą uchwała wskazana w § 1 pozostaje bez zmian. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Będzina. 

§ 4. 1. Uchwała wchodzi w życie w terminie 14 dni po ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Śląskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2011 roku. 

2. Uchwała podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie miasta. 

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej Będzina 

Sławomir Brodziński
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