UCHWAŁA NR XXXV/204/2004
RADY MIEJSKIEJ W ŁOWICZU
z dnia 25 listopada 2004 roku
w sprawie określenia wzorów formularzy informacji w sprawie podatku leśnego oraz
deklaracji na podatek leśny
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie
gminnym ( Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z 2002 roku Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz.
558 i Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr
162, poz. 1568 oraz z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203) w związku z art. 6 ust. 9
ustawy z dnia 30 października 2002 roku o podatku leśnym ( Dz. U. Nr 200, poz. 1682,
Nr 216, poz. 1826 ), Rada Miejska w Łowiczu uchwala co następuje:
§ 1. 1. Ustala się obowiązujący formularz informacji w sprawie podatku
leśnego IL – 1 - składany przez osobę fizyczną dla potrzeb podatku leśnego - zgodnie
z załącznikiem Nr 1.
2. Ustala się obowiązujący formularz deklaracji na podatek leśny DL – 1
- składany przez osobę prawną dla potrzeb podatku leśnego - zgodnie z załącznikiem Nr 2.
§ 2. Traci moc Uchwała Nr XVI/114/2003 Rady Miejskiej w Łowiczu
z dnia 27 listopada 2003 roku w sprawie określenia wzorów formularzy informacji o lasach
oraz deklaracji na podatek leśny, opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa
Łódzkiego Nr 353, poz. 3526, z dnia 17 grudnia 2003 r.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Łowicza.
§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa
Łódzkiego i wchodzi w życie od 1 stycznia 2005 roku.

Przewodniczący Rady
Krzysztof Jan Kaliński

U Z A S A D N I E N I E:
Art. 6 ust. 9 ustawy z dnia 30 października 2002 roku o podatku leśnym (Dz. U.
Nr 200, poz. 1682 i Nr 216, poz. 1826), zobowiązuje rady gmin do ustalenia w
drodze uchwały wzorów formularzy ( informacji i deklaracji ) na podatek leśny.
Na formularzach tych podatnicy podatku leśnego przekazują informacje organowi
podatkowemu.
Formularze zawierają dane dotyczące podmiotu i przedmiotu opodatkowania,
niezbędne do wymiaru i poboru podatku leśnego. W ten sposób obowiązującym
formularzom zostanie nadana ranga aktów prawa miejscowego.

