UCHWAŁA NR lll/170018
MIEJSKIEJ BĘDZINA

RADY

zdnia 13 grudnia 2018 r.
w sprawie zmiany uchwały Nr XLIIll379l2017 Rady Miejskiej Będzina z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie
ustalenia wwrów formularzy na podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny obowiązujących

na terenie miasta Będzina

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy zdnia 8 marca 1990 roku osamormdzic gminnym (tekst jednolity
22018 roku, poz. 994 z późniejszymi zmianami), art. 6 ust. 13 ustawy zdnia 12 stycznia 1991 roku
o podatkach i opłatach lokalnych (tekstjednolity Dz. U. Z 2018 roku, poz, 1445 z późniejszymi zmianami)
Dz. U.

Rada Miejska Będzina uchwala:

51. W uchwale Nr XLIII/379/2017 Rady Miejskiej Będzina z dnia 29 listopada 2017 roku w sprawie ustalenia
wzorów formularzy na podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny obowiązujących na terenie miasta
Będzina ("Uchwala"):
l) zalącznik Nr 2 do Uchwaly otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr

I

do niniejszej uchwały.

5 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Będzina.
,

53. Uchwała wchodzi w Życie po upływie

14

dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa

Śląskiego.
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Uzasadnienie

Zgodnie zart. (› ust. 13 ustawy o podatkach iopłatach lokalnych Rada gminy określa, w drodze uchwaly, wzory
formularzy na podatek od nieruchomości. Do składania odpowiednich formularzy deklaracji na podatek od
nieruchomości zobowiązane są osoby prawne. jednostki organizacyjne, wtym spólki niemające osobowości
prawnej, jednostki organizacyjne Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, atakże jednostki organizacyjne
Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe, w związku zzaistnienicm okoliczności wskazanych
w ustawie. W formularzu zawarte są dane dotyczące podmiotu i przedmiotu opodatkowania niezbędne do wymiaru
i poboru podatku od nieruchomości. W związku ze zmianą stawek podatku od nieruchomości, które wprowadzone
są we wzorze forrnulana deklaracji na podatek od nieruchomości, koniecznejest zaktualizowanie druku mającego
obowiązywać od I stycznia 2019 r
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