
 
 

UCHWAŁA NR XXVII/184/12 
RADY GMINY NIED ŹWIEDŹ 

z dnia 16 listopada 2012 r. 

w sprawie w sprawie: określenia wzoru informacji w sprawie podatku leśnego i deklaracji 
na podatek leśny.  

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 
z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.), art. 6 ust. 9 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym 
(Dz. U. Nr 200 poz. 1682z późn.zm), oraz art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów 
normatywnych i niektórych innych aktów prawnych Dz. U. z 2011 r. Nr 197 poz. 1172 z późn. zm. Rada 
Gminy Niedźwiedź uchwala, co następuje:  

§ 1. Określa się wzór formularza:  

1) informacja o lasach sporządzonej przez osoby fizyczne na których ciąży obowiązek podatkowy w podatku 
leśnym, w brzmieniu jak załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały,  

2) deklaracja na podatek leśny sporządzona jest przez osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz spółki nie 
mające osobowości prawnej będącymi właścicielami lasów, posiadaczami samoistnymi lasów, 
użytkownikami wieczystymi lasów, posiadaczami lasów i stanowiących własność Skarbu Państwa lub 
jednostki samorządu terytorialnego oraz od osób fizycznych będących współwłaścicielami lub 
współposiadaczami z osobami prawnymi, bądź innymi jednostkami organizacyjnymi nieposiadającymi 
osobowości prawnej jednostki organizacyjne Lasów Państwowych, a także jednostki organizacyjne Agencji 
Własności Rolnej Skarbu Państwa - w brzmieniu jak załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.  

§ 2. Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy Niedźwiedź.  

§ 3. Traci moc uchwała Nr XIV/98/2011Rady Gminy Niedźwiedź z dnia 14 listopada 2011r.. w sprawie 
w sprawie: określenia wzoru informacji w sprawie podatku leśnego i deklaracji na podatek leśny.  

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Małopolskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2013 roku.  

  
 Przewodnicząc Rady Gminy Niedźwiedź  

Edward Krzysztofiak  
 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Kraków, dnia 3 grudnia 2012 r.

Poz. 6455



Załącznik Nr 1  
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Rady Gminy Niedźwiedź 
z dnia 16 listopada 2012 r. 
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Załącznik Nr 2  
do Uchwały Nr XXVII/184/12 
Rady Gminy Niedźwiedź 
z dnia 16 listopada 2012 r. 
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