
 

                                              ZARZĄDZENIE NR  41/2009  
             PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA 
     Z DNIA 9 stycznia 2009 r. 
 
 
w  sprawie  uchylenia  zarządzenia  Nr  2379/2008   Prezydenta   Miasta   Krakowa  
z dnia 24 listopada 2008 r. w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady 
Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie określenia 
wzorów formularzy oraz warunków i trybu składania deklaracji na podatek od 
nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny za pomocą środków komunikacji 
elektronicznej oraz zarządzenia Nr 2513/2008 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 
9 grudnia 2008 roku w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta 
Krakowa autopoprawki do projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie 
określenia wzorów formularzy oraz warunków i trybu składania deklaracji na 
podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny za pomocą środków 
komunikacji elektronicznej – druk nr 951. 
 

Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  
(Dz. U. z 2001 r., Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.), § 33 ust. 1 Statutu Miasta Krakowa stanowiącego 
załącznik do uchwały Nr XLVIII/435/96 Rady Miasta Krakowa z dnia 24 kwietnia 1996 r. (tekst 
jednolity z 2005 r. Dz. Urz. Województwa Małopolskiego Nr 256 poz. 1804 z późn. zm.) zarządza się, co 
następuje: 
 

§ 1 
Postanawia się wycofać zgłoszony projekt uchwały Rady Miasta Krakowa  

w sprawie określenia wzorów formularzy oraz warunków i trybu składania deklaracji 
na podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny za pomocą środków 
komunikacji elektronicznej – druk nr 924 i 951. 

 
§ 2 

Traci moc zarządzenie Nr 2379/2008 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia  
24 listopada 2008 r. w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta 
Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie określenia wzorów 
formularzy oraz warunków i trybu składania deklaracji na podatek od nieruchomości, 
podatek rolny i podatek leśny za pomocą środków komunikacji elektronicznej oraz 
zarządzenie Nr 2513/2008 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 9 grudnia 2008 roku w 
sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa autopoprawki do  
projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie określenia wzorów formularzy oraz 
warunków i trybu składania deklaracji na podatek  od  nieruchomości,  podatek  rolny 
i podatek leśny za pomocą środków komunikacji elektronicznej – druk nr 951.  

 
§ 3 

Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Miasta. 
 

§ 4 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 
 

Prezydent Miasta Krakowa 
                  / - / 



 
 
 
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


