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Zarzqdzenie Nr 514/16

Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny

z dnia 14listopada 2016 roku.

w sprawie: konsultacji projektu uchwaty dotycz4cej okre6lenia wzor6w
formularzy informacji i deklaracji na podatek le6ny obowiqzujqcych od dnia
1 stycznia 2017 roku.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samozqdzie
gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2016r., poz. 446 z p62n. zm.), w zwiqzku z g 3 i 4
Uchwaly Nr |)(/138/15 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 26 czerwca
2015r. w sprawie okreSlenia szczegolowego sposobu konsultowania z radq
dzialalnoSci pozytku publicznego i organizacjami pozazqdowymi i podmiotami
wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustavyy z dnia 24 kwietnia 2003r. o dzialalnoSci pozytku
publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2016r., poz. 239 z p62n. zm.)
projekt6w akt6w prawa miejscowego w dziedzinach dotyczqcych dzialalno6ci
statutowej tych organizacji (Dz.Uz. Woj. SQskiego 22015t., poz. 3888).

1.

zarzqdzam, co nastqpuje :

s1

Przeprowadzie, konsultacje, kt6rej przedmiotem jest projekt uchwaly Rady
Miejskiej w Czerwionce - Leszczynach w sprawie okre6lenia wzorow
formularzy informacji i deklaracji na podatek le3ny obowiqzujqcych od dnia
1 stycznia 2017 roku.
Ustalid termin przeprowadzenia konsultacji od '16.11.2016r. do 23.11.2016r.
Podmiotami uprawnionymi do udzialu w konsultacjach sq organizacje
pozazqdowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia
2003r. o dzialalno6ci pozytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz.
U. z 2016r., poz.239 z p62n. zm.) oraz rada dzialalnoSci pozytku publicznego.
Wszelkie uwagi i opinie do projektu uchwaly mo2na zglaszai:
w formie pisemnej na adres: Uzqd Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, ul.
Parkowa 9, 44-230 Czerwionka-Leszczyny (decyduje data wplywu do Urzqdu
Gminy i Miasta),
pocZq elektronicznqna adres e-mail rp@czerwionka-leszczyny.com.pl
za posrednictvvem faksu pod numerem 32 4311760
Udzielanie wyjaSniefi oraz pzyjmowanie 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
Zarzqdzenia.
Nie przedstawienie pzez ww. podmioty opinii w terminie okreSlonym w $ 1 pkt
2 oznacza akceptacjq pzedstawionego projektu uchwaly, o kt6rej mowa
w$1pkt1.
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s3

Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji zostanie pzedstawione
Radzie Miejskiej.
Do sprawozdania, o kt6rym mowa w ust. 1 Burmistz zal4czy wlasne
stanowisko odno6nie uzyskanych opinii iopublikuje je na stronie internetowej
Uzqdu Gminy i Miasta w Czeruvionce-Leszczynach.

s4

Wykonanie Zarzqdzenia powiezam Skarbnikowi Gminy i Miasta.

s5

Zazqdzenie wchodzi w 2ycie z dniem wydania.

\it
t\

/

Mbeil



BURMIsTRZ
GMINY I MIASTA

Czenvtonka-Leszczyny
Zalqcznlk do Zazqdzenia Nr 51 4/1 6
z dnia 14 listopada 2016r.

Uchwala Nr .. / / 't6

Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach

z dnia .................. 2016 r.

w sprawie okre5lenia wzor6w formularzy informacji i deklaracji na podatek leSny
obowiezujecych od 1 stycznia 2017 roku.

Na podstawie:
- art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust 1, art. 4'l ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzadzie

gminnym (tekst jednolity Dz. U. 22016 t., poz. 446 z p62n. zm.),
- art. 6 ust. I ustawy z dnia 30 pazdziernika 2002r. o podatku le6nym (tekst jednolity Dz.U. z 2016r.,

poz.374 z p62n. zm.)
na wniosek Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny

Rada Miejska w Czelwionce-Leszczynach
uchwala, co nastepuje:

s1

W zakresie wzor6w informacji i deklaracji na podatek le3ny:
1) okre6;la sie wz6r informacji w sprawie podatku lesnego lL-'l stanowiAcy zatqcznik Nr 1 do

niniejszej uchwaty;
2) okre6la siQ wz6r deklaracji na podatek leErny DL-l stanowiacy zalqcznik Nr 2 do niniejszel

uchwaly.

s2

Traci moc uchwala Nr XlM87l15 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 27 listopada

2015 r. w sprawie okreslenia wzorow formularzy . informacji i deklaracji na podatek le6ny

obowiazujqcych od 1 stycznia 2016 roku (Oz. Utz. Woj. Sl. z 2O15t., poz.6728l

s3

Wykonanie uchwaly powierza siq Burmistrzowi Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny.

s4

Uchwala podlega ogloszeniu w Dzienniku Urzqdowym Wojew6dzwva Sl4skiego i wchodzi w zycie

z dniem I stycznia 2017 roku.
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1. NIP / numer PESEL, 
(nierctzebne

Zalqcznik Nr 1

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

Nr ewidencji

Tel. kontaktowy

tL-1 INFORMACJA W ,WtE PODATKU LESNEGO

Numer PESEL wpisujq podatnicy bqdqcy osobami fizycznymi objetymi rejestrem PESEL, nieprowadzqcy dzialalno6ci
gospodarczej lub niebqdqcy zarejestrowanymi podatnikami podatku od towar6w i uslug. ldengfikator podatkowy NIP
wpisujq pozostali podatnicy.
Dane nieobowiqzkowe.
Wykazujqosoby, kt6rym nie nadano numeru ewidencyjnego PESEL

Na

2

J

SPRA

Ustawa z dnia 30 pa2dziernika 2002 r. o podatku lesnym (t.j. Dz.U. z 2016r., poz. 374 ze zm.
Formularz pzeznaczony dla osob fizycznych bQdEcych wla6cicielami lasow, posiadaczami
lasow,u2ytkownikami wieczystymi lasow, posiadaczami lasow stanowiqcych wlasno6c Skarbu Paistwa
jednostki samozqdu terytorialnego.
W terminie 14 dni od zaistnienia okoliczno6ci majqcych wplyw na powstanie, b4d2 wygaSniqcie obowiqzku
podatkowego lub zaistnienia zdazeh maj4cych wplyw na wysokoSi opodatkowania.

MIEJSCE SKLADANIA INFORMACJI
Nazwa i adres siedziby organu podatkowego

Burmistrz Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny

DANE SK
1 DANE IDENTYFIKACYJNE

wlasno5ci, posiadania (zaznaczyc wlaSciwq kratkq)

O 5. uzytkownik wieczysty D 6. wsp6lu2ytkownik wieczysty E 7. posiadacz
E 4. wsp6lposiadacz samoistny

E 8. wspolposiadacz

Miejsce/a (adres/y) polozenia przedmiot6w opodatkowania oraz numer/y dzialek

.1 Nazwisko, pierwsze imiq, drugie imiq 2 Nazwisko, pierwsze imiq, drugie imiq

.1 lmiq ojca, imiq matki, data lmiq ojca, imiQ matki, data

.1 Numer PESEUREGON

5. Numer domu / Numer lokalu

tr 1. w{aSciciel E 2. wspolr,rda6ciciel



D. DANE DOTYCZACE PRZEDMIOTOW OPODATKOWANIA
D,1 Z WYJATKIEM

1. Lasy wchodzqce w sklad
rezeruat6w pzyrody i parkow

2. Lasy pozostale
(nie wymienione w pkt 1)

3. Razem (pkt 1-2)

E. INFORMACJA O PRZEDMIOTACH ZWOLNIONYCH
(podaa powiezchniQ lasu zwolnionego oraz pzepis prawa - z jakiego tytulu wystqpuje z\rolnienie)

F. OSWIADCZENIE I PODPISAT SKLADAJACEGO/CYCH / OSOBY REPREZENTUJACEJ

G, ADNOTACJE ORGANU PODATKOWEGO

bt

aw

skladajEcego

24. Uwagi organu podatkowego

25. ldentf kator przyjmujqcego formularz 26.Data i podpis ptzyjmujecego formularz

t.F
\
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ZatEcznik Nr 2
do uchwaly N, ...
Rady Miejskiej wCze.wionce.Leszczynach
z dnia .,.

l NlP / numer PESELl

DL-1 DEKLARACJA NA PODATEK LESNY

Ustawa z dnia 30 pa2dziernika 2002 r. o podatku lesnym (t.j. Dz.U. 22016t., poz.374 ze zm.).
Fotmulaa ptzeznaczony dla os6b prawnych, jednostek organizacyjnych oraz spolek nie majacych
osobor4osci prawlei bQdacych lr4aacicielami lasow, posiadaczami samoistnymi las6w, u2ytkolvnikami
wieczystymi las6w. posiadaczami las6w stanowiacych urasnosa Skarbu Pahstwa lub jednostki samorzqdu
terytorialnego oraz dla os6b fizycznych bQdacych wsp6lr lascicielami lub wspolposiadaczami z osobami
prawnyma, b4d2 z innymi jednostkami organizacyjnymi nieposiadajacymi osobo\,lo6ci prawnej lub z
spolkami nieposradaJAcymr osobowoSci prawnej.
Do dnia 15 stycznia ka2dego roku podatkowego lub w terminie 14 dni od zaistnienia okolicznosci
majacych wpl!,v na powstanie, bed2 wyga6niqcie obowiqzku podatkowego lub zaistnienia zdarzeh
majacych wplyw na wysokosc opodatkowania.

i adres siedziby organu podatkowego
Burmistrz Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny

B. DANE SKLADAJACEGO DEKLARACJQ (niepotzebne skresli6)
'- dowczv skladaiaceoo deklaracie nie bedaceoo osoba fizvczna *'

4. Rodzaj skladajAcego deklaracjQ ( zaznaczyd \.daSciwq kratkQ)

E 1 . osoba fizyczna O 2. osoba prawna O 3. jednostka organizacyjna O 4- spolka nie majaca osobowo6ci prawnej

O '1. w{a6ciciel B 2. wsp6lv!4asciciel O 3. posiadacz samoistny O
El 5. u2ytkownik wieczysty El 6. wsp6lu2ytkownik wieczysty El 7. posaadacz

4. wspolposiadacz samoistny
El 8. wspolposiadacz

B.2 ADRES SIEDZIBY- /

Numer PESEL wpisujq podatnicy bedAcy osobami fizycznymi objetymi rejestrem
gospodarczej lub niebQdacy zarejeslrowanymi podatnikami podatku od towar6w i uslug.
pozostali podatnicy.

Wykazujaosoby fizyczne, kt6rym nie nadano numeru e\didencyjnego PESEL.

PESEL, nieprowadzacy dzialalnosci
ldenMkator podatkowy NIP wpisuja

Skladajacy:

. MIEJSCE SKLAOANIA DEKLARACJI

i IDENTYFIKACYJNE

6. Miejsce/a (adres/y) polozenia lasu oraz numer/y dzialek

7. Numer/y ksiegi wieczystej lub zbioru/6w dokument6w

L Nazwa pelna* / Nazwisko, pierwsze imiQ, drugie imiQ'.

9. Nazwa skr6cona* /lmiQ ojca, imiQ matki, data urodzenia"'

1 0. ldent).fikator REGON"/Numer PESEL-" 11. Klasa PKD

11. KJaj 12. Wojew6dztwo '13. Powiat

14. Gmina '15. Ulica 16. Nr domu/Nr lokalu

17. Miejscowos6 18. Kod pocztowy '19. Poczta



20. Okolicznogci (zaznaczya \^rasciwE kratkQ)
El 1. deklaracja roczna O 2. korekta deklaracji rocznej (miesiac, rok) ...

D. DANE DOTYCZACE PRZEDM

1. Lasy wchodzAce w sklad rezerwat6w
przyrody i park6w narodowych

2. Lasy pozostale (nie wymienaone w pkt 1 )

3. Razem (pkt 1 i 2) (w pelnych zlotych)

E. INFORMACJA O PRZEDMIOTACH ZWOLNIONYCH
(podai powieechniQ zwolnionego lasu oraz peepis prawa - z jakiego tytulu wystQpuje zwolnienie)

SKLADAJACEGO / OSOBY REPREZENTUJACEJ

Data wypelnienia (dzie6 - miesiec - rok)

G. ADNOTACJE ORGANU

Pouczenie

Niniejsza deklaracja stanowi podstawQ do wystawienia tytulu wykonawczego, zgodnie z przepisami
ustawy z dnia 17 czetwca 1966 r. o postepowaniu egzekucyinym w administracji (t.j. Dz.U. z 2016t., poz.
599 ze zm.).
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