
BR .0007.141.2015

2015-101337

UCHWAŁA NR 236/XV/2015
RADY MIASTA RYBNIKA

z dnia 19 listopada 2015 r.

w sprawie wzorów formularzy na podatek leśny

Na podstawie:

- art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 1515),

- art. 6 ust. 9 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 465),

na wniosek Prezydenta Miasta, po zaopiniowaniu przez Komisję Finansów,

Rada Miasta Rybnika
uchwala:

§ 1. Określić wzory formularzy i zobowiązać podatników do składania w terminach przewidzianych przez 
przepisy podatkowe:

1) osoby fizyczne – informacji o lasach, sporządzonej na formularzu według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 
do uchwały,

2) osoby prawne, jednostki organizacyjne, w tym spółki, nieposiadające osobowości prawnej, jednostki 
organizacyjne Lasów Państwowych, a także jednostki organizacyjne Agencji Nieruchomości Rolnych – 
deklaracji na podatek leśny na dany rok podatkowy, sporządzonej na formularzu według wzoru stanowiącego 
załącznik nr 2 do uchwały.

§ 2. Traci moc uchwała nr 23/II/2002 Rady Miasta Rybnika z dnia 3 grudnia 2002 r. w sprawie wzorów 
informacji i deklaracji na podatek leśny.

§ 3. Dla zobowiązań podatkowych w zakresie podatku leśnego za lata 2011-2015 obowiązują 
formularze określone w uchwale nr 23/II/2002 Rady Miasta Rybnika z dnia 3 grudnia 2002 r. w sprawie wzorów 
informacji i deklaracji na podatek leśny.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku, po ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Śląskiego.

 

Przewodniczący Rady Miasta

Adam Fudali
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Prezydent Miasta Rybnika 

         ul. Bolesława Chrobrego 2 
Dane podatnika        44-200 Rybnik 
 
PESEL lub NIP   

Nr ewidencyjny   

 

 

Nazwisko i imię ..................................................................Telefon kontaktowy  ................................................... 

Adres zamieszkania: ulica .................................................................. Kod, miejscowość ................................. 

 

INFORMACJA O LASACH  
 
Zgłoszenie / zmiana* danych do opodatkowania dotyczy zdarzenia zaistniałego w dniu.................. 
*- Informacja sporządzona w związku ze zmianą powinna zawierać wszystkie składniki podatku (nie tylko zmieniane). 
 

Oświadczam, że ciąży na mnie obowiązek podatkowy w podatku leśnym w związku 

z posiadaniem lasu położonego w dzielnicy**................................................ przy ulicach 

.............................................................................. 
**- Jeżeli informacja obejmuje różne lokalizacje lasów, należy do niej dołączyć, dla każdej pozycji specyfikację  
z wyszczególnieniem jak w informacji (dzielnica, nr działki/nr księgi wieczystej,  ulica, powierzchnia). 

 
 
 

Lp. Wyszczególnienie Powierzchnia lasu 
wyrażona 

w hektarach 

1 Lasy  

2 Lasy wchodzące w skład rezerwatów przyrody 
i parków narodowych 

 

3 Lasy zwolnione od podatku z mocy ustaw  

4 Lasy zwolnione od podatku z mocy uchwały  

 RAZEM ha 

 
 
 
miejscowość: ................................  dnia ....................................    
               
 

...................................... 
          podpis podatnika 
         

           

 

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 236/XV/2015

Rady Miasta Rybnika

z dnia 19 listopada 2015 r.
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Prezydent Miasta Rybnika 
         ul. Bolesława Chrobrego 2 
         44-200 Rybnik 
pieczęć nagłówkowa podatnika 
zawierająca co najmniej: 
− nazwę (firmę) podatnika 
− adres jego siedziby 
− numer identyfikacji podatkowej 
 
 

DEKLARACJA 
na  poda tek  leśny  na  rok  . . . . . . . . . . . . 

 
 
 
Data powstania obowiązku podatkowego .................................................... 
 

Jeżeli deklaracja obejmuje różne lokalizacje, należy do niej dołączyć, dla każdej pozycji, specyfikację z wyszczególnieniem jak w deklaracji 
(dzielnica, nr działki/nr księgi wieczystej, ulica, powierzchnia). 

 
Lp. Wyszczególnienie Powierzchnia 

lasu wyrażona 
w hektarach 

Stawka podatku 
/za 1 ha/ 

Kwota podatku 
 

1 Lasy    

2 Lasy wchodzące w skład rezerwatów przyrody 
i parków narodowych 

   

3 Lasy zwolnione od podatku z mocy ustaw  X X 

4 Lasy zwolnione od podatku z mocy uchwały  X X 

 RAZEM PODATEK                                    
(po zaokrągleniu do pełnych złotych) 

ha X  

 
 
 
miejscowość: ................................  dnia .................................... 
 
 
 

......................................... 
          podpis podatnika 
 
 
Deklaracja niniejsza może stanowić podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego zgodnie z przepisami  
ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (tekst jednolity Dz. U.  
z 2014 r. poz. 1619 ze zmianami). 

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 236/XV/2015

Rady Miasta Rybnika

z dnia 19 listopada 2015 r.
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