
 

 

 

 

 

 

 

 

 

UCHWAŁA NR XIII/194/2011 

RADY MIASTA WISŁY 

z dnia 22 grudnia 2011 r. 

w sprawie zmiany uchwały Rady Miasta Wisła nr XI/147/2011 z dnia 27 października 2011 r. w sprawie 

określenia wzorów formularzy informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych, o gruntach i o 

lasach od osób fizycznych i deklaracji na podatek od nieruchomości, rolny i leśny od osób prawnych oraz 

jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej 

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

gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami), w związku z art. 6a ust 

11 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (tekst jednolity Dz. U. z 2006r. Nr 136, poz. 969 

z późniejszymi zmianami), art. 6 ust 13 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych 

(tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 z późniejszymi zmianami), art. 6 ust 9 ustawy z dnia 30 

października 2002 r. o podatku leśnym (Dz. U. z 2002 r. Nr 200, poz. 1682 z późniejszymi zmianami)  

Rada Miasta Wisły  

uchwala co następuje:  

§ 1. Zmienić brzmienie akapitów załącznika nr 2 uchwały Rady Miasta Wisła XI/147/2011 z dnia 27 

października 2011 w sprawie określenia wzorów formularzy informacji o nieruchomościach i obiektach 

budowlanych, o gruntach i o lasach od osób fizycznych i deklaracji na podatek od nieruchomości, rolny i leśny 

os osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, w następujący 

sposób:  

Dotychczasowa treść :  

„ Termin składania: Do 15 stycznia każdego roku podatkowego oraz w terminie 14 dni od zaistnienia 

okoliczności mających wpływ na powstanie, bądź wygaśnięcie obowiązku podatkowego lub zaistnienia 

zdarzeń mających wpływ na wysokość podatku.  

Terminy płatności: Wpłacać obliczony w deklaracji podatek od nieruchomości – bez wezwania – w ratach 

proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego, w terminie do dnia 15 każdego miesiąca na 

rachunek budżetu Miasta Wisły.”  

Nowa treść:  

„ Termin składania : Do 31 stycznia, organowi podatkowemu, deklarację na podatek od nieruchomości na dany 

rok podatkowy, a jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tym dniu – w terminie 14 dni od dnia zaistnienia 

okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku”.  

Terminy płatności : Wpłacać obliczony w deklaracji podatek od nieruchomości – bez wezwania – w ratach 

proporcjonalnych od czasu trwania obowiązku podatkowego, w terminie do dnia 15 każdego miesiąca, a za 

styczeń do dnia 31 stycznia, na rachunek budżetu Miasta Wisły”.  

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Wisły.  

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

Województwa Śląskiego i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim oraz na tablicach 

ogłoszeń w Zarządach Osiedli.  

 

Poz. 44

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

———————————————————————————————————————————

Katowice, dnia 5 stycznia 2012



  

 

Przewodniczący Rady Miasta 

Wisły  

 

 

Janusz Podżorski 
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