
 

 

UCHWAŁA NR XXV/300/12 

RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH 

z dnia 26 października 2012 r. 

w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji na podatek leśny obowiązujących od 

1 stycznia 2013 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 samorządzie 

gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz.1591 z późniejszymi zmianami), art. 6 ust. 9 ustawy 

z dnia 30 aździernika 2002r. o podatku leśnym (Dz.U. z 2002r. Nr 200, poz. 1682 z późniejszymi zmianami)  

na wniosek Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny  

Rada Miejska w Czerwionce-Leszczynach uchwala, co następuje:  

§ 1. W zakresie wzorów informacji i deklaracji na podatek leśny:  

1) określa się wzór informacji w sprawie podatku leśnego IL-1 stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszej 

uchwały;  

2) określa się wzór deklaracji na podatek leśny DL-1 stanowiący załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.  

§ 2. Traci moc uchwała Nr LII/458/06 Rady Miejskiej w Czerwionce–Leszczynach z dnia 27 października 

2006r. w sprawie zwolnień z podatku leśnego oraz formularzy z tytułu tego podatku obowiązujących od 

1 stycznia 2007 roku (Dz. Urz. Woj. Śl. z 2006r. Nr 138 poz. 3902).  

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny.  

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2013 roku. Podlega ona podaniu do 

wiadomości mieszkańców w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie gminy i miasta, tj. w gazecie lokalnej 

”Kurier” oraz tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu i w poszczególnych sołectwach i dzielnicach.  

  

 

Przewodniczący Rady 

Miejskiej  

 

 

dr inż. Marek Profaska 

 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 9 listopada 2012 r.

Poz. 4571



 

 

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego – 2 – Poz. 4571



 

 

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego – 3 – Poz. 4571



 

 

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego – 4 – Poz. 4571



 

 

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego – 5 – Poz. 4571


		2012-11-09T14:34:55+0000
	Not specified
	Publikacja w dzienniku urzędowym.




