
Rada Gminy 
ul.Kolejowa 2 
63-920 Pakosław 
tel.fax 065 5478332 

 
UCHWAŁA  Nr XIX/148/2012 

R A D Y   G M I N Y   P A K O S Ł A W 
z dnia 27 czerwca 2012r 

 
w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Pakosław z dnia 6 grudnia 2004r Nr XX/122/2004 w 
sprawie określenia wzorów formularzy do podatku rolnego, podatku leśnego i podatku od 
nieruchomości 
 
 Na podstawie  art. 6 ust.13 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach 
lokalnych ( Dz.U.z 2010r. Nr 95, poz.613 z późn.zm.) Rada Gminy Pakosław uchwala  co 
następuje: 
 
§ 1. W uchwale Rady Gminy Pakosław z dnia 6 grudnia 2004r., Nr XX/122/2004, w sprawie:  
       określenia wzorów formularzy do podatku rolnego, podatku leśnego i podatku od  
       nieruchomości (Dz. Urzędowy Woj. Wlkp. Nr 201, poz.4964) wzór formularza:    
       „Dane o zwolnieniach podatkowych w podatku od nieruchomości”, przeznaczonego dla: 
  
     1) osób fizycznych będących właścicielami nieruchomości lub obiektów budowlanych,  
          posiadaczami samoistnymi nieruchomości lub obiektów budowlanych, użytkownikami   
          wieczystymi gruntów, posiadaczami nieruchomości lub ich części albo obiektów  
          budowlanych lub ich części, stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki  
          samorządu terytorialnego,   

2) osób prawnych, jednostek organizacyjnych oraz spółek niemających osobowości    
    prawnej  będących właścicielami nieruchomości lub obiektów budowlanych,  
    posiadaczami samoistnymi nieruchomości lub obiektów budowlanych, użytkownikami   
    wieczystymi gruntów, posiadaczami nieruchomości lub ich części albo obiektów  
    budowlanych lub ich części, stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki  
    samorządu terytorialnego oraz dla osób fizycznych będących współwłaścicielami lub  
    współposiadaczami z osobami prawnymi, bądź z innymi jednostkami organizacyjnymi  
    nieposiadającymi osobowości prawnej lub ze spółkami nieposiadającymi osobowości  
    prawnej, z wyjątkiem osób fizycznych tworzących wspólnotę mieszkaniową –  
    „ZN-1/B” o którym mowa w § 1 pkt 2 lit. D) zmienianej uchwały, otrzymuje brzmienie  
    jak załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. 

 
§2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pakosław. 
 
§3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku  
      Urzędowym Województwa Wielkopolskiego. 
 
 
 

Przewodniczący Rady 
/-/Antoni Sędłak 

 
 

 



 
 
 
 
 
 

 


