
BURMISTRZ
GMINY i  MIASTA

Czerwlonka-Leszczyny Zarzqdzenie Nr 330112
Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny

z dnia 5 paidziernika 2012 roku.

w sprawie: konsultacji projektu uchwaty dotyczqcej okre6lenia wzor6w
formularzy informacji i deklaracji na podatek le6ny obowiqzujqcych od dnia
1 stycznia 2013 roku.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samozqdzie
gminnym (tekst jednolity Dz. U. z20Q1r. Nr 142 po2.1591 zpo2n. zm.), w zwiqzku z g
3 a 4 Uchwaly Nr U585/10 z dnia 28 mala 2010r. Rady Miejskiej w Czerwionce-
Leszczynach w sprawie szczeg6lowego sposobu konsultowania z radq dzialalno6ci
pozytku publicznego lub organizacjami pozarzqdowymi i podmiotami wymienionymi
w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o dzialalno5ci po2ytku publicznego
i o wofontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2010r. Nr 234 poz. 1536 z p62n. zm.)
projekt6w akt6w prawa miejscowego w dziedzinach dotyczEcych dziatalnoSci
statutowej tych organizagi, (Dz. Urz. Woj. Slqskiego Nr 131, poz. 2160).

zarzqdzam, co nastgpuje :

sl
Przeprowadzi6 konsultacjq, kt6rej przedmiotem jest projekt uchwaly Rady
Miejskiej w Czerwionce Leszczynach w sprawie okre6lenia wzor6w
formulazy informacji i deklaracji na podatek lesny obowiqzujqcych od dnia
l stycznia 2013 roku.
Ustali6 termin przeprowadzenia konsultacji od 08.10.2012r. do 22.10.2012r.
Podmiotami uprawnionymi do udzialu w konsultacjach sE organizacje
pozarzqdowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24
kwietnia 2003r. o dzialalno6ci pozytku publicznego i o wolontariacie (tekst
jednolity Dz. U. 22010r. Nr 234 po2.1536 zp62n. zm.)
Wszefkie uwagi iopinie do projektu uchwaly mo2na zglasza6
w formie pisemnej na adres: Urzqd Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, ul.
Parkowa 9, 44-230 czerwionka-Leszczyny (decyduje data wpluu do Uzqdu
Gminy i Miasta),
pocztq e lektron ic znq na ad res e-ma i I rp@czerwion ka-leszczyny. com. p I
za po6rednictwem faksu pod numerem 32 4311760
Udzielanie wyja6niefi otaz przyjmowanie wniosk6w i opinii dotyczqcych
projektu uchwaly nale2y do kompetencji Kierownika Referatu podatk6w.

s2
Projekt uchwaly, o kt6rej mowa w S 1 pkt 1 stanowi zalqcznik do niniejszego
Zazqdzenia.
Nie pzedstawienie przez organizacje opinii w terminie okre6lonym w S 1 pkt2
oznacza akceptacjg przedstawionego projektu uchwaly, o kt6rej mowa
wS 1 pk t  1 .
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s3
1. Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji zostanie pzedstawione

Radzie Miejskiej.
2. Do sprawozdania, o kt6rym mowa w ust. 1 Burmistrz zatqczy wlasne

stanowisko odnoSnie uzyskanych opinii i opublikuje je na stronie internetowej
Uzgdu Gminy i Miasta w Czerwionce-Leszczynach.

s4
Wykonan i e Zarzqdzen ia powie rzam S ka rbn i kowi Gm i ny i M iasta.

s5
Zazqdzenie wchodzi w zycie z dniem wydania.
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PROJEKT

Uchwala Nr ..1 t12

Rady Miejskiej w Czerwionc+Leszcrynach

z dnia 2012 r.

w sprawie okre6lenia wzor6w formularzy informacji i deklaracji na podatek le6ny
obowiqzuj4cych od 1 stycznia 2013 roku.

Na podstawie:
- art. 18 ust.2 pkt 8, art.40 ust 1, art.41 ust. 1 ustawy zdnia 8 marca 19g0 r. osamozqdzie

gminnym (tekst jednolity Dz. U.z20Q1 r.Nr 142 po2.1591 zp62niejszymizmianami),
- art. 6 ust. 9 ustawy z dnia 30 a2dziernika2002r. o podatku leSnym (Dz.U. z2OO2r. Nr 200, poz.

1682 z p62niejszymi zmianami)
na wniosek Burmistza Gminy i Miasta Czenrvionka-Leszczyny

Rada Miejska w Gzerwionc+.Leszcrynach
uchwala, co nastgpuje:

sl
Wzakresie vtrzor6w informacji i deklaracji na podatek leSny:

1) okre5la siq wz6r informacji w sprawie podatku lesnego lL-'l stanowi4cy
niniejszej uchwaly;

2) okre5la sig wz6r deklaracji na podatek lesny DL-1 stanowiqcy zalqcznik
uchwaly.

zalqcznik Nr 1 do

Nr 2 do niniejszej

s2
Traci moc uchwala Nr Lll/458/06 Rady Miejskiej w Czennrionce-Leszczynach z dnia 27 pa2dziernika
2006r. w sprawie aryolniefi z podatku leSnego oraz formularzy z tytulu tego podatku obowiq3ujqcych
od 1 stycznia2007 roku (Dz. Uz. Woj. St. z 2OOOr. Nr 138 poz. aSOZI

s3
Wykonanie uchwaly powieza sig Burmistzowi Gminy i Miasta Czenrionka-Leszczyny.

s4

Uchwala wchodzi w 2ycie po upfywie 14 dni od dnia ogloszenia w Dzienniku Urzgdowym
Wojew6dztwa Slqskiego z moceobowiqzuj4cqod dnia 1 styczni- 2013 roku. Podlega ona podlaniu do
wiadomo6ci mieszkahc6w w spos6b nryczeiowo pzyjgty na terenie gminy i miasta, tj. w gazecie
lokalnej 'Kurie/' oraz tablicach ogloszeh w siedzibie Uzgdu i w poszczeg6lnych solectwach
idzielnicach.
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Zalqcznik Nr 1
do Uchwaly Nr ................
Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach
z dnia

l. Nlp / numer PESEL 
(depo&-zebnoskesrd)

1

Nr ewidencji

Tel.kontaktowy

tL -1 INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU LESNEGO

2. Rok

1) N.umer PESEL wpisuj4 podatnicy bedacy osobami frrycznymi objetymi rejestrem PESEL, niepro^radzacry dzialalnosci gospodarczej lub niebedacy
zarejestrowanymi podatnikami podaf<u od towar6w i usfug. ldentyfikator podatkowy NIP upisuj4 pozostali @atnicy.

Na

Podstawa prawna:
Skladaj4cy:

Temin skfadania:

Ustawazdnia 30pa2dziern ika2oo2t .opodatkulesnym(Dz.U.z2o02r.Nr200,poz. i6s2,zezm).
Formulaz pzeznaczony dla os6b fizycznych bgdqcych wlascicielami las6w, posiadaczami samoistnymi

las6w,u2ytkownikami wieczystymi las6w, posiadaczami las6w stanowi4cych wlasnoSC Skarbu Pahstwa lub
jednostki samozqd u terytorialnego.
W lerminie 14 dni od zaistnienia okolicznoSci majqcych wplyw na powstanie, bqd2 wygaSnigcie obowiqTku
podatkowego lub zaistnienia zdazet majqcych wplyur na wysokos6 opodatkolania.

A. MIEJSCE SKLADANIA INFORMACJI
3. Nazwa i adres siedziby organu

Burmistz Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny

B. DANE S INFORMACJ
B. 1 DANE IDENTYFIKACYJNE

! 1. wla5ciciel ! 2. nap6hrvla6ciciel ! 3. posiadacz samoistny ! 4. uap6lposiadacz samoistny
n 5. uZytkownik wieczysty tr 6. wspdluzytkownik wieczysty n 7. posiadacz ! 8. uap6lposladacz

7.1 Naarisko, pierwsze imig, drugie imig 7.2 Nazwisko, pierwsze imiq, drugie imig

lmig ojca, imig matki E.2 lmie ojca, imie matki

8.2 ADRES ZAMIESZI(ANIA

15. Numer domu / Numer lokalu

Podatnik ma obowi4zek Ao2enia wraz z korekt4 informacji pisemnego uzasadnienie W4czyny koreKy - an. 81 ustawy z dnia 29
sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa.



D. DANE PRZEDM IOTOW OPODATKOWAN IA
D.1 ZWYJATKIEM

Powiezchnia w hektarach

1. Lasy ochronne

2. Lasy wchodzqce w sklad
rezerwat6w pzyrody i park6w

3. Lasy pozostale (nie wymienione w

4. Razem (pkt 1-3)

E. INFORMACJA O PRZEDMIOTACH ZWOLNIONYCH
(podad powiezchniq lasu arolnionego oraz pzepis prawa - z jakiego tytufu wystgpuje aivolnienie)

F. OSWIADCZENIE I PODPIS/Y SKLADAJACEGOTCYCH r OSOBY REPREZENTUJACEJ

22. Data wypelnienia (dziei - miesiqc - 23. Podpis,y (pieczed) skladajEcegc/cych / osoby reprezentuj4cej

G. ADNOTACJE ORGANU PODATKOWEGO

26.Data i podpis przyjmujqcego formulaz



Zalqcznik Nr 2
do Uchwaly Nr........
Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach
z dnia ............

1. Nlp / numer pESEL (ilopotrz'bnosk-sl6)

DEKLARACJANA PODATEK LESNY

Na

2.

1) Numer PESEL wpisuj4 podatnicy bgd4cy osobami fizycznymi objgtymi rejestrem PESEL, nieprowactzqcy dzialalnoSci gospodarczej
lub niebgdqcy zarejestrowanymi podatnikami podatku od towar6w i uslug. ldentfikator podatkowy NIP wpiiujq pozostali podatnicy.

Ustawa z dnia 30 pa2dziemika 2002 r. o podatku leSnym z2$Ozt. Nr 200, poz. 1682zezm.).
Fomulaz przeznaezony dla os6b prawnych, jednostek organizacyjnych oraz sp6lek nie maj4cych osobowoSci
prawnej bgd4cych wlaScicielami las6w, posiadaczami samoistnymi las6w, u2ytkownikami wieczystymi las6w,
posiadaczami las6w stanowiqcych wlasnoSC Skarbu Parlstwa lub jednostki samozqdu terytorialnego oraz dla
os6b fizycznych bgd4cych wsp6lwla$cicielami lub wsp6lposiadaczami z osobami prawnymi, b4d2 z innymi
jednostkami organizacyjnymi nieposiadaj4cymi osobowo5ci prawnej lub z sp6lkami nieposiadajqcymi
osobowoSci prawnej.
Do dnia '15 stycznia ka2dego roku podatkowego lub w terminie 14 dni od zaistnienia okolicznoSci majqcych
wpfp,v na powstanie, b4d2 wyga6niEcie obowi4zku podalkowego lub zaistnienia zdarzei majqcych wptyw na
wysokoSc opodatkowania.

A. II'IIEJSCE SKLADANIA DEKLARACJI
3. Naara i adres siedziby organu podatkowego

Burm istrz G m Iny i M iasta Czerwion ka-Leszczyny

B. DANE SKLADAJACEGO DEKLARAGJI (niepotrzebne skreSlid)
'- dotvczv skladaiaceoo deklaracie nie bedaceoo osoba fizvczna

8.1 DANE IDENryFIKACYJNE
dekfaracjg ( zaznaczyC vda6ciw4 kratkg

! 1. osoba fi4czna n 2. osoba prawna ! 3. jednostka organizacyjna

wlasnoSci, posiadania ( zaznaczyC wfaSciwq

D 1. wla5ciciel D 2. wsp6hda3ciciel ! 3. posiadacz samoistny !c. wsp6lposiadacz samoistny
!5. uZytkownik wieczysty ! 6. wsp6lulrtkownik wieczvstv n 7. oosiadacz [-] 8. rrvso6toosi

polo2enia lasu oraz numer/y dzialek

8. Naanva pelna* / Naarisko, pierwsze im

9. Nazwa skr6cona'/lmig ojca, imie matki"

10. ldentyfikator REGON'/Numer

8.2 ADRES SIEDZIBY* / ADRES ZAMIESZKANIA**



c. oKoLlczNgsul rtJwLtul.'dfLvL r\vr r

podatnik ma obowiqzek zloZenia wraz zkorektq deklaracji pisemnego uzasadnienia przyczyny koreku - art'81 ustawy

z Onia Zg sierpnia tSSZr. OrOynacja podatkowa'

1. Lasy ochronne

2. Lasy wchodz4ce w sklad rezenrat6w
pzyrody i park6w narodowych

3. Lasy pozostale (nie wymienione
wpk t l  i 2 )

4. Razem (pkt 1 - 3) (w pelnych ztotych)

E. INFORMACJA O PRZEDMIOTACH ZWOLNIONYCH
(poda6 powiezchnig anvolnionego lasu oraz pzepis prawa - z jakiego gdutu wystqpuje zrvolnienie)

rE I PODPTS SKTADAJACEGO / OSOBY REPREZENTUJACEJ SKTADAJACEGO

Data wypelnienia (dzief - miesi4c - rok)

Pouczenie
Niniejsza deklaracja stanowi podstawg do wystawienia tytulu wykonawczego, zgodnie z pzepisami ustawy z
dnia 17 czeruca 1966 r. o postgpowaniu egzekucyjnym w administracji (t.j. Dz.U. z2}'t2r., poz. 1015).\r


