
tsURMISTRZ
GT,I'NY i MIASTA

czenrionka-Loszczyny 
zanqdzenie Nr 412t13

B u rm istrza G m iny i M iasta C." r*io n ka_Leszczyn y

z dnia 1T pa2dziernika 2O1g roku.
w sprawie: konsultacji projektu uchwaly dotyczqcej okreSlenia wzor6w
l":il:l1T"Lill?"Tfr1i i- certaracj i na podaiek -r"ii"y 

;d*#ilu"rc h od dnia

Na podstawie art' 30 ust. |1..-ttuuv z dnia 8 marca 1gg0r. o samorzqdziegminnym (tekst jednority Dz. U. =3012r., poi.i,gi z_pozn. zm.),w zwiqzkuz g 3 i4uchwaly Nr Lt585110 z dnia 28 r"i" 
-iotor.' 

Rady Miejskiej w czeruionce-Leszczynach w sprawie szczegolowego sposobu konsultow ania z radq dzialalnoscipozytku publicznego lub organizaclqli go_="rzioo*vri i podmiotami wymienionymiw art' 3 ust' 3 ustawy z dnia 24 kwietni" zooCL L dzialalnosci pozytku publicznegoi o wolontariacie (tekst jednority Dz. rJ. z 201,0t. Nr 234 p*.-isib z p62n. zm.)projektow akt6w prSwa miejstowego w dziedzinacrr obtv".q"y"n dzialalnoscistatutowej tych organizacji, (Di. urz. Woj sresr-iego Nr 131 , poz.2160).

zarzqdzam, co nastgpuje :

sl
Przeprowadzi6 konsultacje, klor"j pzedmiotem jest projekt uchwaty RadyMiejskiej w Czerwionce Lesiczynach w sirawie okreglenia wzor6wformularzy informacji i dekraracji na podatek resny obowiqzuiqcych od dnia1 stycznia 2014 roku.
ustalic termin przeprowadzenia konsultacji od 23.10.2013r. do 06.11 .2013r.Podmiotami uprawnionymi do udzialu w t<onsultaclach sq organizacjepozarzqdowe oraz pgd.miotv wymienione w art. 3 ust. g ustawy i oni^ zqkwietnia 2003r. 

1j1"hl.ngsci pozytku publiczn"go i o wotontaiiacie (tekstjednofity Dz. U. 220.10r. Nr 234 poz.- 1536 z p62n. im)
wszelkie uwag i i opin ie do projektu uchwaty' ^oini igraszac :w formie qisemnelna adres: urzqd Gminyi nriasta c?erwionta-Leszczyny, ur.Parkowa 9, 44-2go czerwionka-Leszczyny (decyduje data wptywu do UrzqduGminy i Miasta),

2) pocaq elektron iczn-q na ad res e-ma il rp@ cze rwi on ka-leszczyn y. com. p I3) za poSrednictwem faksu pod numerem 3-2 4311260
5. Udzielanie wyjasnieri oraz pzyjmowanie wnioskow i opinii dotyczqcychprojektu uchwaly nale2y do kompetencji Kierownika Referatu podatkow.

s2
Projekt uchwaly, o kt6rej mowa w s 1 pkt 1 stan owi zalqcznik do niniejszegoZarzqdzenta.
Nie przedstawienie.przez organizaqe opinii w terminie okreslonym w s 1 pK 2oznacza akceptacjg przedstawionego projektu uchwaty, o' ktorej mowawS 1 pk t  1 .
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s3
1' Sprawozdanie. z przeprowadzonych konsultacji zostanie przedstawione

Radzie Miejskiej.
2. Do sprawozdania,. o ktorym mowa w ust. 1 Burmistrz zat4cal wtasnestanowisko.odno5nie uzyskanych opinii i opublikuje je na stronle'internetowel

Urzgdu Gminy i Miasta w Czerwionce_Leszczynach.

s4
wykona ni e zarzqdzen ia powie rzam ska rbn i kowi Gm i ny i M iasta.

s5
Zarzqdzenie wchodziw zycie z dniem wydania.
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B URMISTRZ
GMINY I MIASTA

Gzerwlonka-Leszczyny

Zalqcznik do Zazqdzenia Nr 4121 1 3
z dnia 17 pa2dziernika 2013r.

PROJEKT

Uchwa laNr . . /  / 13

Rady Miejskiei w Gzerwionc+Leszcrynach

z dnia 2013 r.

w sprawie okre6lenia wzor6w formularzy informacji i deklaracji na podatek le6ny
obowiqzujqcych od 1 stycznia 2014 roku.

Na podstawie:
- art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust 1, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samozqdzie

gminnym (tekst jednolity Dz. U.22013 r., poz.594 zg62nielszymizmianami),
- art. 6 ust. 9 ustawy z dnia 30 a2dziernika2002r. o podatku leSnym (tekst jednolity Dz.U. 22013r.,

poz. 465)
na wniosek Burmistza Gminy i Miasta Czenrionka-Leszczyny

Rada Miejska w Czerwionce-Leszcrynach
uchwala, co nastqpuje:

sl
W zakresie wzorow informacji i deklaracji na podatek leSny:

1) okreSla siq wz6r informacji w sprawie podatku le6nego lL-1 stanowiqcy zatqcznik Nr 1 do
niniejszej uchwaly;

2) okreSla sig wz6r deklaracji na podatek le5ny DL-1 stanowiqcy zdqcznik Nr 2 do niniejszej
uchwaly.

s2
Traci moc uchwala Nr XXV/300112 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 26 pa2dziernika
2012r. w sprawie okre6lenia wzor6w formularzy informacji i deklaracji na podatek leSny
obowiqzujqcych od 1 stycznia 2013 roku (Dz. Uz. Woj. Sl 22012r., poz. 4571)

s3
Wykonanie uchwaly powieza siq BurmistzowiGminy iMiasta Czerwionka-Leszczyny.

s4

Uchwafa wchodzi w 2ycie po upfywie 14 dni od dnia ogloszenia w Dzienniku Uzgdowym
Wojew6dztwa Slqskiego z mocq obowiqzujqcq od dnia 1 stycznia 2014 roku. Podlega ona podaniu do
wiadomo6ci mieszkahc6w w spos6b zwyczajowo pzyjety na terenie gminy i miasta, tj. w gazecie
lokalnej "Kurie/' oraz tablicach ogloszerl w siedzibie Uzqdu i w poszczeg6lnych solectwach
idzielnicach.
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Zahcznik Nr I
do Uchwaly Nr ................
Rady lliejskiej w Czerwionce-Loszcaynach
z dnia ............

1. NIP / numer PESELI

1  .1  . . .

1 .2 . . . . . . . .

rL-1

Nr ewidencji

Tel. kontaKowy2

INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU LESNEGO

2. Rok
Na

2
J

Numer.PESEL wpisujq podatnicy bgdqcy osobami.fizycznymi objetymi rejestrem pEsEL, nieprowadzqcy dzialalnoscigospodarczej lub niebgdqcy zarejestrowanymi podatnir<ami pooJti<u od towar6w i usfug. ldengfikator podatkowy Nlpwpisujq pozostali podatnicy.
Dane nieobowiqzkowe.
Wykazujq osoby, kt6rym nie nadano numeru ewidencyjnego pESEL

Ljstawq z dnia 30 O"ZOtt"
,foy'Ef. pzl.znaczony dla. os6b fizy'cznych bgdqcyctr u,{ascicielami ias6w, posiadaczami samoistrlas6w,u2ytkownikami wieczystymi las6rlr, p6siaOaizanii las6w stanowil"y"t *t".noS6 Skarbu paristwajednostki samozqdu terytorialnego.
w terminie 14 dni od zaistnienia dkolicanosci majqcych wpfyr na powstanie, bqdz wygasnigcie obowiqzkup:j1t"_y:q: 

!! fi:tli?nia zdarze.6 majqcych,ffi na wysokoS6 opodatkowania.

M I EJSC E SKLADANIAI N F6RIIIAEJI

9yllplrz Gminy i Miasta Czerwi6nka-Leszczyny
rt4-230 Czerwionka-Leszcdny ul. parkowa g - '

. 1 DANE IDENTYFIKACYJNE
Roclzaj wlasnoSci, posiadania lzaz
E I ' wtaeciciet o z. wspotulisciciet ci's. posiadacz samoistny El c. wsp6lposiadacz samoistnyQ 5' uzytkownik wieczysty tr 6. wsp6tu2ylkownik wieczysty E 7. posiactacz o 8. wsp6lposiadacz

pierwsze imig, drugie imig Nazwisko, pierwsze imig, drugre rrnrq

1 lmie ojca, imiq matki, data .2 lmig ojca, imiq matki,

2 ADRES ZAMTESZKANTA

5. Numer domu I Numer tokalu

T PowoDUJACE KONI
' ma obowiqzek zlo2enia w_raz z korektq informacji pisemnego r."s"oni*ie f tyzyny koreKy - art. gl ustawy z dnia1 997r. Ordynacja podatkowa.



p. DANE DOwcZreElEzE
Dj ZWYJATKIEM a/VOLN

1. Lasy ochronne

2. Lasy wchodzEce w sklad
rezerwat6w przyrody i park6w

3. Lasy pozostale
(nie wymienione w pkt 1 i 2)

4. Razem (pkt 1-3)

E. INFORMACJA O PMEDMIOTACH ZWOLNIONYCH
(poda6 powiezchniq lasu anolnionego oraz pzepis prawa - z jakiego tytulu wystepuje zwolnienie)

F. OSWIADCZENIE I PODPIS/Y SKLADAJACEGO/CYCH / OSOBY REPREZENTUJACEJ

26.Data i podpis pzyjmujqcego formulaz25. ldentyfikator pzyjmujqcego formulaz

21. Nazwisko

G. ADNOTACJE ORGANU PODATKOWEGO
24. Uwagi organu podatkowego

/ l ,
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Zalqcznik Nr 2
do Uchrvaly Nr........
Rady lliejskiej w Czemionce-Leszczynach
z dnia .. . . . . . . . . . .

1. NIP / numer PESELI

DL.1 DEKLARACJA NA PODATEK LESNY

Na
Rok

Numer PESEL wpisujq .podatnicy bgdqcy .osob€mi fizycznymi objgtymi rejestrem pESEL,
nieprowadzqcy dziatalnosci gospodircze] tyd niebgdlcy t"ilj"rtro*anymi podatnikami podatku od
tgwar6w i uslug. tdentyfikator podatkowy Ntp wpisuji pbiostari'podatnicy.
wykazuiq osoby f'zyczne, kt6rym nie nadano numeru ewidencyjnego pESEL.

osobowosci pra.wnel bedqcych wlascicielami lai6w, posiadaizami Jimoistnvmi tas6w, u2ytkownikamiwieczystymi las6w, posiadaczami las6w stanowiqcych wlasno36 Skarbu paistwa tuo;eonbstt<i;;;A;terytorialnego oraz dla os6b. fizycznych bgdqcych'wspoh,vtascicielami ruu-rvspolposiadaczami z osobamiprawnymi, bqd2 z innymi jednostkami orginizacyjnymi nieposiadajqcymi-bs6uowosci pr","n"ilro .spOlkami nieposiadajqcymi osobowo6ci prainej.
Do.dnia. 15 stycznia kazdego roru.podattowego lub w terminie 14 dni od zaistnienia okolicanoScimajqcych wp{yw na powsta.nie, bqdt wygasniicie obowiqzku poaatkowego tub zaistnienia zdazert

Ustawazdnia3op@v-.awc 4 urr.r ru pazqzterntKa zUU-z r. o po.latku le€nyrn (t.j. Dz.U. z 20t 3r., poz. 469.-----------_

::H*",0f:'-l"Y*-11i.":91.!l?yll9h;_i9on'ostii "'s*t";tjt;tl-raz sporer nie majqcych

majqcych wplyw na wysokos6 opodatkowania.

3. Naava i adres siedziby organu
9yllt"!- Gminy i Mireta Czerwidnka-Leszczyny

B. DANE SKTADA

B. 1 DANE IDENTYFIKACYJI,IE
4. Rodzaj sXtaOaiqceg

E 1' osoba fzyena o 2. osoba prawna 0 3. jednostka organizacyjna 0 4. sp6{ka nie majqca osobowosci prawnej

4. wsp6lposiadacz samoistny
tr 8. wsp6lposiadacz

5. Rodzaj wlasnosci, posia@

E t. wtascicier tr 2- wsporrrraScicier D 3. posiadacz samoistny otr 5. u2ytkownik wieczysty tr 6. wsp6ruzytkownik wieczysty E 7. posiaoacz

(adres/y) poto2enia taw oraz numerf dzialel'

Nazwa pelna* I ttazwisro, pierwsElilffiiEl

B.2 ADRES SIED

16. Nr domuNr lokalu



to*ooUJ

5t363!l?#J3: t to'."t rq o"',hr"qi pisemnego uzasadnienia przvoyny korekty - art.81 ustawy z dnia 29

D. DANE DorYc4EE
D.1 3v\ry{A@

1. Lasy ochronne

Lasy wchodzqce w GkEGEffitow
pzyrody i park6w narodowych

3. Lasy pozostale lnie wymrenioG
wpk t l  i 2 )

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

E.INFORMACJ
(poda6 powiezchniq zwornionego rasu or"r po"pi, prawa - z jakiego Mulu wystQpuje zwornienie)

IPODPIS SKTADAJ
lane przeze mnie dane sq zgodne z orawda-

Pieczec nagt6wrowilodatniti-
Data wypelnienia (dzieri - miesiqc - rok)

zr+. r,oopts (p|eczec) skladajecego /osoby
reprezentujqcej skladajqcego

Pouczenie
Niniejsza deklaracja stanowi podstawg do wystawienia tyturu wykonawczego, zgodnie z przepisami
ustawy z dnia 17 e'zewvca 1966 r- o postQpowaniu egzekucyjnym w administracji (t.j. Dz.u.22012r., poz.1015 ze zm.).

/ l
\v

/ -,tn


