
U C H W A Ł A  Nr XXVI/130/09 
 

RADY  GMINY  GZY 
 

z dnia 09 grudnia 2009r. 
 

w sprawie określenia wzorów formularzy na : podatek od nieruchomości, podatek rolny 
i podatek leśny.  

 

      Na podstawie art.18 ust.2 pkt 8 i art.40 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie 
gminnym /tekst jednolity: Dz. U. z 2001r. Nr 142  poz.1591 z późn. zm./, art.5 ust.1 ustawy   
z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych /tekst jednolity: Dz. U. z 2006r.   
Nr 121, poz.844 z późn. zm./, art.6 ust.3 ustawy z dnia 15 listopada 1984r. o podatku rolnym 
/tekst jednolity: Dz. U. z 2006r. Nr 136, poz.969 z późn. zm./, art.6 ust. 9 ustawy z dnia         
30 października 2002r. o podatku leśnym /Dz. U. z 2002r. Nr 216, poz.1826 z późn. zm./        
i art.4 ust.1 , art.13 ustawy z dnia 20 lipca 2000r. o ogłaszaniu aktów normatywnych                
i niektórych innych aktów prawa /tekst jednolity Dz. U. z 2007r. Nr 68, poz.449 z późn.zm./ 
Rada Gminy Gzy uchwala, co następuje :    

§ 1. 

Określa wzór informacji  w sprawie podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego stanowiący 
załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały. 

§ 2. 

Określa się wzór  deklaracji na podatek od nieruchomości stanowiący załącznik Nr 2 do 
niniejszej uchwały.  

§ 3. 

Określa się wzór deklaracji na podatek rolny stanowiący załącznik Nr 3 do niniejszej 
uchwały. 

§ 4. 

Określa się wzór deklaracji na podatek leśny stanowiący załącznik Nr 4 do niniejszej 
uchwały. 
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§ 5. 



Za wykonanie uchwały czyni się odpowiedzialnym Wójta Gminy Gzy. 

§ 6. 

Traci moc Uchwała Nr XVII/105/04 Rady Gminy Gzy z dnia 07 grudnia 2004 roku w sprawie 
określenia wzorów formularzy na: podatek rolny, podatek leśny i podatek od nieruchomości. 

§ 7. 

Uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Mazowieckiego i ma zastosowanie od 01 stycznia 2010r. 

                                                                                         

 


