
 

 

UCHWAŁA NR XXX.149.2012 

RADY GMINY ŚLEMIEŃ 

z dnia 3 grudnia 2012 r. 

w sprawie zmiany załącznika Nr 4 DN-1 Deklaracja na podatek od nieruchomości do Uchwały               

Nr XV/76/2011 Rady Gminy Ślemień z dnia 07 grudnia 2011 r w sprawie ustalenia wzorów formularzy 

„Informacji w sprawie podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego” dla osób 

fizycznych oraz wzorów „Deklaracji na podatek od nieruchomości, na podatek rolny, na podatek leśny” 

dla osób prawnych na terenie gminy Ślemień 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. 

z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. 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 z późn. zm.) art. 6a ust. 11 ustawy z dnia 15 listopada 

1984r o podatku rolnym (Dz. U. z 2006r. Nr 136, poz. 969 z późn. zm.) art 6 ust. 9 ustawy z dnia 30 

października 2002 r. o podatku leśnym (Dz.U.z 2002 r. Nr 200 poz.1682 z późn. zm.) Rada Gminy Ślemień 

uchwala co następuje :  

§ 1. W § 1 pkt. 4 – Deklaracja na podatek od nieruchomości stanowiąca załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 

XV/76/2011 Rady Gminy Ślemień z dnia 07 grudnia 2011 r w sprawie ustalenia wzorów formularzy 

„Informacji w sprawie podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego” dla osób fizycznych oraz 

wzorów „Deklaracji na podatek od nieruchomości, na podatek rolny, na podatek leśny” dla osób prawnych na 

terenie gminy Ślemień - niniejszym zmienia się treść załącznika Nr 4 DN-1 Deklaracja na podatek od 

nieruchomości nadając mu nowe brzmienie jak załącznik do niniejszej uchwały.  

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ślemień.  

§ 3. 1) Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni po ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Śląskiego z mocą obowiązującą od 01.01.2013r  

2) Uchwała podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty poprzez rozplakatowanie na tablicach 

ogłoszeń na terenie Gminy Ślemień.  

  

 

Przewodniczący Rady 

Gminy  

 

 

Marek Micor 

 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 13 grudnia 2012 r.
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