
 
 

 

RADA GMINY KOBIERZYCE

 
UCHWAŁA NR LII/580/05 

Rady Gminy Kobierzyce 
z dnia 24 listopada 2005 roku 

 
w sprawie okre�lenia wzorów formularzy  

w sprawie podatku od nieruchomo�ci , podatku rolnego i podatku le�nego  
 
 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz�dzie gminnym (tekst 
jednolity: Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami); art.6 ust. 13 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o 
podatkach i opłatach lokalnych1 (tekst jedn. Dz.U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84 ze zm.); art. 6a ust.11 ustawy z dnia 
15 listopada 1984 roku o podatku rolnym (tekst jednolity z 1993 r. Dz.U.Nr 94, poz. 431 ze zmianami), art. 6 
ust. 9 ustawy z dnia 30.10.2002r. o podatku le�nym (Dz.U.z 2002r., Nr 200, poz. 1682 ze zmianami) 

– Rada Gminy Kobierzyce uchwala, co nast�puje:  
 

§ 1 
 

Okre�la si� wzory formularzy, w których b�d� zawarte dane dotycz�ce podmiotu i 
przedmiotu opodatkowania niezb�dne do wymiaru i poboru podatku: 

1. zał�cznik nr 1 do uchwały w sprawie podatku rolnego, le�nego i od nieruchomo�ci, 
2. zał�cznik nr 2 do uchwały w sprawie podatku od nieruchomo�ci, 
3. zał�cznik nr 3 do uchwały w sprawie podatku rolnego, 
4. zał�cznik nr 4 do uchwały w sprawie podatku le�nego 

 
§ 2 

 
Wykonanie uchwały powierza si� Wójtowi Gminy Kobierzyce. 
 

§ 3 
 
Traci moc uchwała Nr XXXIV/429/04 Rady Gminy Kobierzyce z dnia 25 listopada 2004r. w 
sprawie okre�lenia wzorów formularzy w sprawie podatku od nieruchomo�ci, podatku 
rolnego, podatku le�nego. 

§ 4 
 

Uchwała wchodzi w �ycie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urz�dowym 
Województwa Dolno�l�skiego. 
                                            
1 Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdro�enia nast�puj�cych dyrektyw Wspólnot Europejskich: 

1) dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992 r. w sprawie ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów transportu 
kombinowanego towarów mi�dzy pa�stwami członkowskimi (Dz.Urz. WE L 368 z 17.12.1992), 

2) dyrektywy 1999/62/WE z dnia 17 czerwca 1999 r. w sprawie pobierania opłat za u�ytkowania niektórych typów infrastruktury 
przez pojazdy ci��arowe (Dz.Urz. WE L 187 z 20.07.1999). 

     Dane dotycz�ce ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej, zamieszczone w niniejszej ustawie – z dniem uzyskania przez 
Rzeczpospolit� Polsk� członkostwa w Unii Europejskiej – dotycz� ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urz�dowym Unii Europejskiej – 
wydanie specjalne.  
 
 



 
 
 
 


