
UCHWAŁA NR PR.0007.94.2013
RADY MIASTA RUDA ŚLĄSKA

z dnia 23 maja 2013 r.

w sprawie zmiany Uchwały w sprawie określenia wzorów formularzy podatkowych

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 08.03.1990r. o samorządzie 
gminnym (t. j. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.), art. 6 ust. 13 ustawy z dnia 12.01.1991r. o podatkach 
i opłatach lokalnych1) (t. j. Dz. U. z 2010r. Nr 95, poz. 613 ze zm.)

na wniosek Prezydenta 
Miasta Rada Miasta Ruda Śląska 

uchwala:

§ 1. W Uchwale Nr PR.0007.264.2011 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 28 listopada 2011r. w sprawie 
określenia wzorów formularzy podatkowych dokonać następujących zmian: 

1) w załączniku Nr 1 do Uchwały na stronie drugiej formularza DN-1 Deklaracja na podatek 
 od nieruchomości w części E usunąć uwagę „(z wyjątkiem zwolnionych)9 ”; 

2) w załączniku Nr 4 do Uchwały na stronie czwartej formularza IN-1 Informacja o gruntach i obiektach 
budowlanych, w objaśnieniach  po pkt 4. dodać pkt 5. w brzmieniu:

„5. grunty, budynki, budowle związane z prowadzeniem działalności gospodarczej - grunty, budynki 
i budowle będące w posiadaniu przedsiębiorcy lub innego podmiotu prowadzącego działalność 
gospodarczą, z wyjątkiem budynków mieszkalnych oraz gruntów związanych z tymi budynkami, a także 
gruntów pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych, chyba że 
przedmiot opodatkowania nie jest i nie może być wykorzystywany do prowadzenia tej działalności ze 
względów technicznych.". 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Ruda Śląska. 

1) Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich: 1) 
dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992r. w sprawie ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów 
transportu kombinowanego towarów między państwami członkowskimi (Dz. Urz. WE L 368 z 17.12.1992), 2) 
dyrektywy 1999/62/WE z dnia 17 czerwca 1999r. w sprawie pobierania opłat za użytkowanie niektórych typów 
infrastruktury przez pojazdy ciężarowe (Dz. Urz. WE L 187 z 20.07.1999). Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa 
Unii Europejskiej, zamieszczone w niniejszej ustawie – z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa 
w Unii Europejskiej – dotyczą ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej – wydanie specjalne.

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 4 czerwca 2013 r.

Poz. 4080



§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Śląskiego. 

 

Przewodniczący Rady Miasta 
Ruda Śląska

Jarosław Wieszołek

”.
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