Uchwała Nr LII/458/06
Rady Miejskiej w Czerwionce – Leszczynach
z dnia 27 października 2006 r.
w sprawie zwolnień z podatku leśnego
oraz formularzy z tytułu tego podatku obowiązujących
od 1 stycznia 2007 roku
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1 oraz 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. 4 ust. 1, art. 6 ust. 9 oraz art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz.
U. z 2002 r. Nr 200, poz. 1682 z późniejszymi zmianami), na wniosek Burmistrza Gminy i Miasta
Czerwionka - Leszczyny
Rada Miejska w Czerwionce – Leszczynach
uchwala, co następuje:
§1
Zwolnić dodatkowo poza ustaleniami z art. 7 ust. 1 i 2 ustawy o podatku leśnym, lasy niestanowiące
własności Skarbu Państwa w wieku 40 lat i więcej.
§2
Ustala się następujące wzory formularzy:
1) wzór „Informacja w sprawie podatku leśnego” dla osób fizycznych - załącznik Nr 1 do niniejszej
uchwały.
2) wzór „Deklaracja na podatek leśny” dla osób prawnych, jednostek organizacyjnych, w tym spółek
nieposiadających osobowości prawnej, jednostek organizacyjnych Agencji Własności Rolnej
Skarbu Państwa oraz jednostek organizacyjnych Lasów Państwowych - załącznik Nr 2
do niniejszej uchwały.
§3
Traci moc Uchwała Nr XIV/99/2003 z dnia 28 listopada 2003 roku Rady Miejskiej w Czerwionce –
Leszczynach w sprawie zwolnień z podatku leśnego, oraz formularzy z tytułu tego podatku
obowiązujących od 1 stycznia 2004 r. (Dz. Urz. Woj. Śl. Nr 107, poz. 2874)
§4
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Czerwionka - Leszczyny.
§5
Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2007 r. po uprzednim ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Śląskiego. Podlega ona podaniu do wiadomości mieszkańców w sposób
zwyczajowo przyjęty na terenie gminy i miasta, tj. w gazecie lokalnej „Kurier” oraz na tablicach
ogłoszeń w siedzibie Urzędu i w poszczególnych sołectwach i dzielnicach.

Przewodniczący Rady Miejskiej
mgr Wiesław Janiszewski
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