Uchwała Nr XI/34/04
Rady Gminy Wielgomłyny
z dnia 16 listopada 2004r
w sprawie: uchwalenia wzoru formularzy informacji w sprawie podatku leśnego osób
fizycznych i wzoru formularzy deklaracji na podatek leśny osób prawnych, jednostek
organizacyjnych, w tym spółek nie posiadających osobowości prawnej, jednostek
organizacyjnych Lasów Państwowych, a także jednostek organizacyjnych Agencji
Własności Rolnej Skarbu Państwa
Na podstawie art. 18 ust. 1 i ust. 2 pkt. 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca
1990 roku o samorządzie gminnym ( tekst jednolity: Dz.U. z 2001 r Nr 142, poz. 1591;
zmiany: z 2002r Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr
214poz. 1806 z 2003 roku Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568 z 2004 roku nr 102 poz. 1055 i
Nr 116 poz. 1203 ) art. 6 ust.2 i ust. 5 ustawy z dnia 30 października 2002 roku o podatku
leśnym ( Dz.U. Nr 200, poz. 1682, Nr 216, poz. 1826) oraz art. 13 pkt. 2 ustawy z dnia 20
lipca 2000 roku o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych
(Dz.U. Nr 62, poz. 718) Rada Gminy uchwala co następuje:
§ 1. Wzór formularza informacji w sprawie podatku leśnego według załącznika Nr 1 do
uchwały.
§ 2. Wzór formularza deklaracji na podatek leśny według załącznika Nr 2 do uchwały.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wielgomłyny.
§ 4. Traci moc Uchwała Nr III/14/02 Rady Gminy Wielgomłyny z dnia 6 grudnia 2002 roku
w sprawie określenia wzorów formularzy informacji o lasach do wymiaru i poboru
podatku leśnego oraz deklaracji na podatek leśny. ( Dz. Urzędowy Woj. Łódzkiego
z 2002 roku Nr 328 poz. 4543).
§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku
Urzędowym Województwa Łódzkiego, z mocą obowiązująca od dnia 1 stycznia 2005
roku i podlega ogłoszeniu poprzez rozplakatowanie na tablicach ogłoszeń w miejscach
publicznych.
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