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            ( pieczęć nagłówkowa podatnika ) 

NIP ....................................................... 

REGON ............................................... 

 

 

DEKLARACJA 

na podatek leśny na rok ….. 

 

CZĘŚĆ I – dotyczy podatników podlegających w/w podatkowi. 

 

Przedmiot opodatkowania 
Powierzchnia lasów 

w ha fizycznych 
Stawka podatku Kwota podatku 

Lasy ochronne oraz wchodzące w skład 

rezerwatów przyrody i parków 

narodowych. 

 ( 50% stawki )  

Lasy pozostałe  (100% stawki)  

Razem    

 

CZĘŚĆ II – dotyczy podatników zwolnionych z w/w podatku. 

 

1.Zwalnia się od podatku leśnego na podstawie art. 7 ustawy o podatku leśnym: 

   1) lasy z drzewostanem w wieku do 40 lat; 

   2) lasy wpisane indywidualnie do rejestru zabytków; 

   3) użytki ekologiczne; 

   4) szkoły wyższe, wyższe szkoły zawodowe oraz wyższe szkoły wojskowe; 

   5) szkoły, placówki, zakłady kształcenia i placówki doskonalenia nauczycieli - publiczne i   

       niepubliczne, oraz organy prowadzące te szkoły, placówki i zakłady odpowiednio z tytułu   

      zarządu, użytkowania lub użytkowania wieczystego nieruchomości szkolnych; 

  6) placówki naukowe Polskiej Akademii Nauk; 

  7) prowadzących zakłady pracy chronionej lub zakłady aktywności zawodowej w zakresie lasów   

      wymienionych w decyzji w sprawie przyznania statusu zakładu pracy chronionej lub zakładu   

      aktywności zawodowej lub zgłoszonych wojewodzie - zajętych na prowadzenie tego zakładu, z   

      wyłączeniem lasów, które znajdują się w posiadaniu zależnym podmiotów niebędących   

      prowadzącymi zakład pracy chronionej lub zakład aktywności zawodowej; 

8) jednostki badawczo-rozwojowe. 

 

Na podstawie art. 2 § 1 pkt. 1, w związku z art. 3 § 1 i art. 3 ustawy z dnia 17.06.1966 r. o  

postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. Z 2002 r. Nr 110, poz. 968 ze zmianami ) 

niniejszej deklaracji stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego. 

 

 

 

..................................................      ..............................................       ................................................... 
( nazwisko i imię osoby odpowiedzialnej                      ( kierownik jednostki)                                      (podpis księgowego) 

za prawidłowe obliczenie podatku, nr tel.) 

 

 



 

POUCZENIE : 

1) Osoby prawne, jednostki organizacyjne, w tym spółki, nie posiadające osobowości prawnej, 

jednostki organizacyjne Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa, a także jednostki 

organizacyjne Lasów Państwowych są obowiązane: 

a) składać w terminie do dnia 15 stycznia, organowi podatkowemu właściwemu ze względu   

    na miejsce położenia  

b) odpowiednio skorygować deklarację, w razie zaistnienia zmian, w terminie 14 dni od    

    dnia zaistnienia zmian, 

c) wpłacać w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego obliczony  

   w deklaracji podatek leśny na rachunek Urzędu Gminy w B.S. Limanowa Oddział       

   Laskowa Nr 23 88040000 0010 0100 0055 0002, za poszczególne miesiące, do 15 

każdego miesiąca. 

2) Obowiązek składania deklaracji na podatek leśny, dotyczy również podatników 

korzystających ze zwolnień na mocy przepisów ustawy ( należy także wypełnić część II 

niniejszej deklaracji ). 

3) Jeżeli las stanowi współwłasność lub znajduje się w posiadaniu osób fizycznych oraz osób 

prawnych, jednostek organizacyjnych, w tym spółek nie posiadających osobowości prawnej 

– osoby fizyczne składają deklarację na podatek leśny oraz opłacają podatek na zasadach 

obowiązujących osoby prawne. 

 

 


