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Projekt

UCHWAŁA NR ....................
RADY GMINY GASZOWICE

z dnia 18 sierpnia 2011 r.

w sprawie: wzoru deklaracji na podatek od nieruchomości 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust.1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku 
o samorządzie gminnym (Dz. U z 2001 r., Nr 142, poz. 1591, z późn.zm.) w związku z art. 6 ust.13 ustawy z dnia 
12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 r., Nr 95, poz. 613, z późn.zm.) oraz art. 
5 ustawy z dnia 20 lipca 2000 roku o ogłoszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. 
z 2010 r, Nr 17, poz. 95 z późn. zm.), po konsultacji przeprowadzonej zgodnie z uchwałą nr L/244/10 Rady Gminy 
Gaszowice z dnia 20 maja 2010r. w sprawie: określenia szczegółowego sposobu konsultacji z radami działalności 
pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 projektów aktów 
prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji 

NA WNIOSEK WÓJTA GMINY 
RADA GMINY GASZOWICE 

UCHWALA CO NASTĘPUJE: 

§ 1. Przyjmuje się wzór deklaracji na podatek od nieruchomości stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 2. Traci moc Uchwała Rady Gminy NR III/16/10 z dnia 30 grudnia 2010 roku w sprawie wzoru deklaracji na 
podatek od nieruchomości. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gaszowice. 

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

§ 5. Uchwałę publikuje się w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i Biuletynie Informacji Publicznej 
oraz podaje się do wiadmomości publicznej poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy 
Gaszowice. 
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Rady Gminy Gaszowice
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