
 
UCHWAŁA NR XVI/186/03    

Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich 
z dnia 10 grudnia 2003 r. 

 
w sprawie określenia wzorów formularzy zawierających dane dotyczące podmiotu  
i przedmiotu opodatkowania, niezbędne do wymiaru i poboru podatku od 
nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego 
 
Na podstawie art.18 ust.2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym              
(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113               
poz. 984, Nr 214, poz. 1806 oraz z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568), art.6 ust.13 
ustawy z 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2002 Nr 9, poz.84,                 
Nr 200, poz.1683 oraz z 2003 r. Nr 96, poz. 874, Nr 110 poz. 1039, Nr 188, poz. 1840                     
i Nr 203, poz.1966), art.6a ust.11 ustawy z 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 
1993 r. Nr 94, poz.431, z 1994 r. Nr 1, poz.3, z 1997 Nr 91,poz.409, Nr 43, poz.272, z 1998r. 
Nr 137, poz.926, Nr 108, poz.681, z 2001r. Nr 81, poz.875 ; z 2002 r. Nr 200, poz.1680 oraz                  
z 2003 r. Nr 110 poz. 1039 i Nr 162 poz. 1568) oraz art.6 ust.9 ustawy z dnia 30 października 
2002 r. o podatku leśnym (Dz. U. z 2002 r. Nr 200, poz.1682 i Nr 216 poz. 1826) Rada 
Miejska uchwala, co następuje : 
 
 
 § 1. Ustala się wzory formularzy zawierających dane dotyczące przedmiotu i podmiotu 
opodatkowania do wymiaru i poboru: 

1) podatku od nieruchomości według załączników Nr 1 i Nr 2, 
2) podatku rolnego według załączników Nr 3 i Nr 4, 
3) podatku leśnego według załączników Nr 5 i Nr 6. 
 
 

§ 2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego oraz 
na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Strzelcach Opolskich oraz w miejscach na terenie 
gminy przeznaczonych na ogłoszenia. 

 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Strzelec Opolskich 

 

§4.  Traci moc uchwała Nr III/12/02 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia                           
11 grudnia 2002 r. w sprawie określenia wzorów formularzy zawierających dane dotyczące 
podmiotu i przedmiotu opodatkowania, niezbędne do wymiaru i poboru podatku od 
nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego 
 
 
§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Opolskiego i obowiązuje od dnia 01 stycznia 2004 r. 
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