
          
1. Numer Identyfikacji Podatkowej składającego deklarację 

 ..................................................................... 
  

pieczęć nagłówkowa podatnika 

 

DEKLARACJA NA PODATEK LEŚNY 

 
 

na 
2 rok 

.......................................rok 

Podstawa prawna:  Ustawa z dnia  30 października 2002 r. o podatku leśnym (tj. z Dz. U. z 2013, poz. 465 z późn. zm.). 
Składający: Formularz przeznaczony dla osób  prawnych, jednostek organizacyjnych oraz spółek nie mających osobowości prawnej oraz dla osób 

fizycznych Jeżeli las stanowi współwłasność lub znajduje się w posiadaniu osób fizycznych oraz osób prawnych, jednostek organizacyjnych, w tym 
spółek, nieposiadających osobowości prawnej 

Terminy składania: Do 15 stycznia każdego roku podatkowego, w terminie 14 dni od zaistnienia okoliczności mających wpływ na powstanie, bądź 

wygaśnięcie  tego obowiązku lub zaistnienia zdarzeń mających wpływ na wysokości podatku.. 

Podatnicy obowiązani są wpłacać obliczony w deklaracji podatek bez wezwania na rachunek budżetu Urzędu Miejskiego w Rabce - Zdroju w 

ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego, w terminie do dnia 15 każdego miesiąca. 

Obowiązek składania Deklaracji dotyczy również podatników korzystających ze zwolnień i ulg na mocy przepisów cytowanej wyżej ustawy. 

Miejsce składania: Burmistrz Rabki-Zdroju ul. Parkowa 2, 34-700 Rabka-Zdrój 
 

A. OKOLICZNOŚCI POWODUJĄCE KONIECZNOŚĆ ZŁOŻENIA DEKLARACJI 
 1. Okoliczności (zaznaczyć właściwą kratkę) 
                            1. deklaracja roczna                                                 2. korekta deklaracji rocznej 

                           3. wygaśnięcie obowiązku podatkowego                 4. powstanie obowiązku podatkowego w trakcie roku 

 

B. DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ  

     * - dotyczy składającego deklarację ni e będącego osobą fizyczną                ** - dotyczy składającego deklarację będącego osobą fizyczną 

B.1 DANE IDENTYFIKACYJNE 
 

 

1. Rodzaj składającego deklarację ( zaznaczyć właściwą kratkę) 

     1. osoba fizyczna             2. osoba prawna          3. jednostka organizacyjna        4. spółka nie mająca osobowości prawnej 

2. Rodzaj własności, posiadania  ( zaznaczyć właściwą kratkę) 

     1. właściciel   2. współwłaściciel   3. posiadacz samoistny  4. współposiadacz samoistny 5. użytkownik wieczysty 

     5. współużytkownik wieczysty    6. posiadacz      7. współposiadacz 

3. Miejsce/a (adres/y) położenia lasu oraz numer/y działek i Nr KW 

 

 

 

4. Nazwa pełna* / Nazwisko, pierwsze imię, data urodzenia** 

 

 

5. Identyfikator REGON* / Numer PESEL** 

 

B.2 ADRES SIEDZIBY* / ADRES ZAMIESZKANIA** 
 1. Kraj 

 

2. Województwo 3. Powiat 

4. Gmina 

 

5. Ulica 6. Nr domu/Nr lokalu 

7. Miejscowość 

 

8. Kod pocztowy 9. Poczta 

C DANE DOTYCZĄCE PRZEDMIOTÓW OPODATKOWANIA 
C.1 Z WYJĄTKIEM ZWOLNIONYCH 

  

Wyszczególnienie 

Powierzchnia w 

hektarach 

fizycznych 

Stawka podatku 

(0,220 m3 drewna x 

cena drewna) 

 

Kwota podatku 

wyrażona 

w groszach  

(rubr. 2 x rubr.3) 
1 2 3 4 

1. Lasy wchodzące w skład rezerwatów przyrody 

i parków narodowych 

 

 

 
…………………………. 

(50% stawki)  

 

...........................,....zł 

2. Lasy   

 

…………………………. 

(100% stawki)  

 

...........................,....zł 
3. Razem (kolumna 4) zaokrąglić do pełnych 

złotych 

 
 

………………………… 

  

..............................zł 

 
 

W PRZYPADKU, GDY KWOTA PODATKU NIE PRZEKRACZA 100 ZŁ, PODATEK JEST 

PŁATNY JEDNORAZOWO W TERMINIE PŁATNOŚCI PIERWSZEJ RATY. 



D. KWOTY RAT PODATKU (zaokrąglone do pełnych złotych) płatne do: 

I – 15 stycznia II – 15 lutego III – 15 marca IV – 15 kwietnia 

    

V – 15 maja VI – 15 czerwca VII – 15 lipca VIII – 15 sierpnia 

    

IX – 15 września X – 15 października XI – 15 listopada XII – 15 grudnia 

    

E. DANE DOTYCZĄCE ZWOLNIEŃ PODATKOWYCH WYNIKAJĄCE Z USTAWY  
      zwolnienia od podatku leśnego w tym: 

a) lasy z drzewostanem w wieku do 40 lat -  pow. ……………….. w ha 

b) lasy wpisane indywidualnie do rejestru zabytków -  pow. ……………… w ha 

c) użytki ekologiczne 

      d) inne -  pow. ………………... w ha - …………………………………………………………………….. 

(podać rodzaj, powierzchnię gruntów zwolnionych oraz przepis prawa z jakiego tytułu  występuje zwolnienie) 
 

 

F. OŚWIADCZENIE I PODPIS SKŁADAJĄCEGO / OSOBY REPREZENTUJĄCEJ 

SKŁADAJĄCEGO 
 

 Oświadczam, że są mi znane przepisy Kodeksu karnego skarbowego o odpowiedzialności za podanie danych niezgodnych z prawdą.  

Zgodnie z art. 63 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. z 2015 r. poz. 613 z późn. zm.) podstawy opodatkowania, kwoty 
podatków, odsetki za zwłokę zaokrągla się do pełnych złotych, w ten sposób, że końcówki wynoszące mniej niż 50 groszy pomija się, a końcówki kwot 

wynoszące 50 i więcej groszy podwyższa się do pełnych złotych.  

 
W przypadku niewpłacenia w obowiązujących terminach i ratach kwoty podatku z poz. 47 lub wpłacenia jej w niepełnej wysokości, niniejsza deklaracja 

stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie z przepisami art. 2 § 1 pkt 1, art.3 §1 i art. 3a ustawy  z dnia 17 czerwca 1966 r. o 

postępowaniu egzekucyjnym w administracji (t.j:Dz. U. z 2014 r. poz. 1619  z późn. zm.) 

 

Zgodnie z art. 81 Ordynacji podatkowej (tj. z 2015r. Dz. U. poz. 613 ze zm.) należy przedłożyć pisemne uzasadnienie korekty deklaracji. 

 
 1. Imię 

 

2. Nazwisko 

 3. Data wypełnienia (dzień - 

miesiąc - rok) 

4. Nr telefonu 5. Pieczęć składającego i podpis składającego lub osoby 

reprezentującej 

 

 

 

G. ADNOTACJE ORGANU PODATKOWEGO 
 5. Uwagi organu podatkowego 

 

 

 

 6. Data przyjęcia formularza 

 

7. Podpis przyjmującego formularz 

 

 


