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UCHWAŁA NR XI/69/2011
RADY GMINY KOZY

z dnia 4 listopada 2011 r.

zmieniająca Uchwałę Nr III/12/2002 Rady Gminy Kozy z dnia 4 grudnia 2002r. w sprawie okreslenia wzoru 
formularzy, w których będą dane dotyczące podmiotu i przedmiotu opodatkowania niezbędne do wymiaru 

i poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8, pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /t.j. Dz. U. 
z 2001r. Nr 142 poz. 1591 ze zm/, art. 6 ust. 13 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach 
lokalnych /Dz. U. z 2010r. Nr 95, poz. 613 ze zm./ Rada Gminy Kozy uchwala co następuje: 

§ 1. W uchwale Nr III/12/2002 Rady Gminy Kozy z dnia 4 grudnia 2002r. w sprawie określenia wzoru 
formularzy, w których będą dane dotyczące podmiotu i przedmiotu opodatkowania niezbędne do wymiaru i poboru 
podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego wprowadza sie następujące zmiany; 

1) Załącznik Nr 1" Wykaz nieruchomości w podatku od nieruchomości, leśnym i rolnym od osób fizycznych" 
otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały. 

2) Załącznik Nr 2" Deklaracja w sprawie podatku od nieruchomości od osób prawnych" otrzymuje brzmienie jak 
w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzenniku Urzędowym Województwa 
Śląskiego z mocą obowiązywania od dnia 1 stycznia 2012r. 

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XI/69/2011

Rady Gminy Kozy

z dnia 4 listopada 2011 r.

Zalacznik1.doc

Wykaz nieruchomości w podatku od nieruchomości /osoby fizyczne/ 

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XI/69/2011

Rady Gminy Kozy

z dnia 4 listopada 2011 r.

Zalacznik2.doc

Wykaz nieruchomości w sprawie podatku od nieruchomości /osoby prawne/ 

 

Przewodnicząca Rady Gminy 

Bożena Sadlik

Zalacznik1.doc
Zalacznik2.doc

