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UCHWAŁA NR XII.85.2015
RADY GMINY SŁUBICE
z dnia 23 grudnia 2015 r.
w sprawie zmiany uchwały Nr XI.72.2015 Rady Gminy Słubice z dnia 24 listopada 2015 r.
w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1515), art. 6 ust. 13 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach
lokalnych (t.j.Dz. U. z 2014 r. poz. 849 ze zm.1)), art. 6a ust. 11 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku
rolnym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1381 ze zm.2)) oraz art. 6 ust. 9 ustawy z dnia 30 października 2002 r.
o podatku leśnym (t.j.Dz. U. z 2013 r. poz. 465 ze zm.3)), Rada Gminy Słubice uchwala, co następuje:
§ 1. W §1 uchwały nr XI.72.2015 Rady Gminy Słubice z dnia 24 listopada 2015r. w sprawie określenia
wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych (Dz.Urzęd.Woj.Maz. z 2015r. poz. 10046) wprowadza
się następujące zmiany:
1) w pkt 4 po wyrazach „Załącznika do” dodaje się zwrot „informacji i”, natomiast po wyrazach „stanowiący
załącznik nr” dodaje się cyfrę „4”,
2) w pkt 6, pkt 7, pkt 10 i 11 po wyrazach „Załącznika do” dodaje się zwrot „informacji i”
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Słubice.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia jej w Dzienniku Urzędowym
Województwa Mazowieckiego z mocą od 1 stycznia 2016 r.
Przewodnicząca Rady Gminy:
Katarzyna Monika Milczarek
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