UCHWAŁA NR XXV/563/2016
RADY MIEJSKIEJ MIKOŁOWA
z dnia 16 grudnia 2016 r.
w sprawie zmiany uchwały Nr XIV/327/2015 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 24 listopada 2015 r.
w sprawie określenia wzorów informacji i deklaracji podatkowych
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016
r., poz. 446 z późn. zm.) oraz art. 6 ust. 13 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r o podatkach i opłatach lokalnych
(t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 716 z późn. zm.) oraz art. 6a ust. 11 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku
rolnym (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 617 z późn. zm.) i art. 6 ust. 9 ustawy z dnia 30 października 2002 r.
o podatku leśnym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 374 z późn. zm.)
Rada Miejska Mikołowa
uchwala:
§ 1. W uchwale Nr XIV/327/2015 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 24 listopada 2015 r. w sprawie
określenia wzorów informacji i deklaracji podatkowych wprowadza się następujące zmiany:
1. określony w § 5 wzór załącznika do deklaracji na podatek od nieruchomości - „Dane o zwolnieniach
podatkowych w podatku od nieruchomości" otrzymuje nowe brzmienie określone w załączniku Nr 1
do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Mikołowa.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 roku, po ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym
Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady
Miejskiej Mikołowa
mgr Michał Rupik
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Załącznik do Uchwały Nr XXV/563/2016
Rady Miejskiej Mikołowa
z dnia 16 grudnia 2016 r.
1. Numer Identyfikacji Podatkowej podatnika
2. Nr ewidencyjny
(wypełnia organ podatkowy)
DANE O ZWOLNIENIACH PODATKOWYCH
W PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI NA ROK ………………………………

Niniejszy formularz stanowi załącznik do deklaracji

A. DANE PODATNIKA
* - dotyczy podatnika niebędącego osobą fizyczną
A.1. DANE IDENTYFIKACYJNE
3. Rodzaj podatnika (zaznaczyć właściwy kwadrat):
□ 1. osoba fizyczna
□ 2. osoba prawna
nieposiadająca osobowości prawnej
4. Nazwa pełna * / Nazwisko **

** - dotyczy podatnika będącego osobą fizyczną

□ 3. jednostka organizacyjna, w tym spółka,

5. Nazwa skrócona * / Pierwsze imię, drugie imię **
6. Identyfikator KRS*

7. Numer PESEL **

B. DANE DOTYCZĄCE ZWOLNIEŃ PODATKOWYCH WYNIKAJĄCYCH Z USTAWY
LUB UCHWAŁY RADY GMINY – ZWALNIA SIĘ OD PODATKU OD
NIERUCHOMOŚCI:
Tytuł prawny zwolnienia
(podać podstawę prawną)
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Grunty
powierzchnia w m2

Budynki lub ich
części
powierzchnia
użytkowa w m2

Budowle
wartość w zł
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UZASADNIENIE
Druk "Dane o zwolnieniach podatkowych w podatku od nieruchomości„ został zmodyfikowany
w związku z kolejną zmianą brzmienia art. 7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych celem dostosowania
do aktualnie obowiązujących przepisów prawa podatkowego.
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