
                                                                                                             
Uchwała  Nr LV/326/2014 

Rady Miejskiej w Piastowie 
z dnia  13 października 2014r. 

  
w sprawie: zmiany w uchwale Nr XLII/238/2013  Rady Miejskiej w Piastowie z dnia 22 
października 2013 roku w sprawie wzoru deklaracji na podatek od nieruchomości, wzoru 
informacji w sprawie podatku od nieruchomości, wzoru deklaracji na podatek rolny, wzoru 
informacji w sprawie podatku rolnego zmienionej uchwałą Nr XLIII/247/2013 Rady 
Miejskiej w Piastowie z dnia 19 listopada 2013 roku. 
 
 
 
Na podstawie art.18 ust.2 pkt  8 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym  (Dz. 
U. z  2013r., poz. 594 z późn. zm.), art. 6 ust.13 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach 
i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2014r., poz. 849 z późn. zm.),  art. 6a ust.11 ustawy z dnia 15 
listopada 1984r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2013r. Nr 136, poz. 1381 z późn. zm.), oraz art. 4 
i 5 ustawy z dnia 20 lipca 2000r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych 
aktów prawnych (Dz. U. z 2011r., Nr 197, poz. 1172 z późn. zm.) Rada Miejska w Piastowie 
uchwala co następuje: 

 
§1. 

 
Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XLII/238/2013  Rady Miejskiej w Piastowie z dnia 22 
października 2013 roku w sprawie wzoru deklaracji na podatek od nieruchomości, wzoru 
informacji w sprawie podatku od nieruchomości, wzoru deklaracji na podatek rolny, wzoru 
informacji w sprawie podatku rolnego otrzymuje brzmienie załącznika Nr 1 do niniejszej 
uchwały. 

§2. 
 

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XLII/238/2013  Rady Miejskiej w Piastowie z dnia 22 
października 2013 roku w sprawie wzoru deklaracji na podatek od nieruchomości, wzoru 
informacji w sprawie podatku od nieruchomości, wzoru deklaracji na podatek rolny, wzoru 
informacji w sprawie podatku rolnego otrzymuje brzmienie załącznika Nr 2 do niniejszej 
uchwały. 
 

§3. 
 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Piastowa. 
 

§4. 
 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Mazowieckiego, z mocą obowiązującą od 01 stycznia 2015r.  
 
 
 
 
 
 


