
                                                                                                                                   
 

                                                                                                                                                                                              Załącznik nr 6 do Uchwały Nr  XIV/111/15 
                                                                                                                                                                                                                   Rady Miejskiej w Oleśnie z dnia 24 listopada 2015 roku  

 

                                                                                                                                                                    
.................................................................................................................. PL __ ____ ____ ____ ____ ____ ____ 

    (pełna nazwa wg Krajowego Rejestru Sądowego*/*** /nazwisko i imiona**, nr rachunku bankowego)                                                       BURMISTRZ OLESNA    

 
 
                              …..……….……………            ……………………………………………                                                                                                                             
osoba fizyczna**            ( PESEL )                         (imiona rodziców, data urodzenia**)                                                                           
(współwłaściciel z osobą prawną lub jednostką organizacyjną                                              ……...……………………       ……………………                                                                                                                           
w tym spółką nieposiadającą osobowości prawnej)                                                                 (nr księgi wieczystej)                    (nr działki)    

                                                                                                                                                                                                                       
                                                                                                                                                                                                                                       

osoba prawna***             .................................               .......................................               ……………….           …………………………………………………………………. 
                                                          ( REGON )                                  (NIP)                                       (PKD)                                 (nr wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym)       
        
jednostka organizacyjna*                                                                                                                      
w tym spółka nieposiadająca  osobowości prawnej                                         właściciel                        
                                                                                                                                                                                                
posiadacz lasów stanowiących własność Skarbu                                             posiadacz samoistny                                                                                                
Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego                           
                                                                                                                          użytkownik wieczysty   
 
                                            

D E K L A R A C J A / K O R E K T A  D E K L A R A C J I od m-ca …………………… 

                              na podatek leśny na rok   ...................................... 
                  

L.p. Wyszczególnienie Powierzchnia 
w  ha  fizycznych 

  (cztery miejsca po przecinku) 

Stawka 
podatku 

  (cztery miejsca po przecinku) 

Kwota 
podatku 

 
1. Lasy wchodzące w skład rezerwatów przyrody 

(bez lasów zwolnionych-wykazanych w pkt 4) 

 
 

 

 
 
50 %  x   

 
 

                                 zł,         gr 

 
2. Lasy wchodzące w skład parków narodowych 

(bez lasów zwolnionych-wykazanych w pkt 4) 

 
 

 

 
 

50 %  x    

 
           
                                

 zł,         gr 

 
3. Lasy pozostałe 

(bez lasów zwolnionych-wykazanych w pkt 4) 

   
 

                                   
       

zł,         gr 
 

4. 
 
Lasy zwolnione od podatku: 
(bez lasów wykazanych w pkt 1) 
 

1. Na podstawie ustawy: 
 

a) art.7 ust.1 pkt 1  
  -  w wieku do 40 lat (z podaniem wieku drzewostanu), 
 

b) art.7 ust.1 pkt 2 
    - wpisane indywidualnie do rejestru zabytków, 
 

c) art.7 ust.1 pkt 3  
   - użytki ekologiczne, 
 

d) art.7 ust.2 ust.1-6 (wskazać podstawę prawną) 

    …………...……………………………………………………….……….. 

 

      …………………………………………………..………………………. 

2. Na podstawie Uchwały Rady Miejskiej 
     (wskazać podstawę prawną ) 
    ………………………….…………………………………….……………. 

 
    ………………………………………………………………….………….. 

 
 

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

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

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

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

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

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

 

 
 

 
 
 
 

X 
................................................................. 

 
X 

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

 
X 

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

 
X 

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

X 
.................................................................. 

 
X 

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

X 
.................................................................. 

 

 
 
 
 

 

 
X 

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

 
X 

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

 
X 

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

 
X 

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

X 
........................................................ 

 
X 

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

X 
....................................................... 

 
Łączna kwota podatku 
(po zaokrągleniu do pełnych 
złotych) 

 
X 

 
zł 

W związku z informacjami, przedstawionymi powyżej wnoszę o wszczęcie/wznowienie postępowania podatkowego. 
 
 
Oświadczam, że są mi znane przepisy Kodeksu karnego skarbowego o odpowiedzialności za podanie danych niezgodnych z rzeczywistością. 
 
 

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

                          (nazwisko i imię osoby sporządzającej deklarację)                                                   (pieczęć i podpis osoby uprawnionej/upoważnionej                                                  (data: rrrr-mm-dd)  
                         tel., tel. kom, fax, e-mail                                                                                                     do złożenia deklaracji) 

 
 



 
 
Podstawa Prawna: Ustawa z dnia 30 października 2002r. o podatku leśnym. 
 
Należy czytelnie wypełnić wszystkie rubryki deklaracji.  
 
Składający: Formularz przeznaczony dla osób prawnych, jednostek organizacyjnych oraz spółek nieposiadających 
osobowości prawnej będących właścicielami lasów, posiadaczami samoistnymi lasów,  użytkownikami wieczystymi 
lasów, posiadaczami lasów stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego oraz dla 
osób fizycznych będących współwłaścicielami lub współposiadaczami z osobami prawnymi lub z jednostkami 
organizacyjnymi, w tym spółkami, nieposiadającymi osobowości prawnej. 
 

*        -  dotyczy składającego niebędącego osobą fizyczną 

**      -  dotyczy składającego będącego osobą fizyczną 

***    -  dotyczy składającego będącego osobą prawną 
 
PESEL  - identyfikator podatkowy - w  przypadku  podatników  będących  osobami  fizycznymi  objętymi  rejestrem  PESEL 
                  nieprowadzących działalności gospodarczej lub niebędących zarejestrowanymi podatnikami podatku od towarów i usług. 
NIP       - identyfikator podatkowy - w przypadku pozostałych podmiotów podlegających obowiązkowi ewidencyjnemu. 
PKD     - symbol rodzaju podstawowej działalności. 
 
W przypadku wystąpienia nadpłaty, zgodnie z ustawą ordynacja podatkowa,  wnoszę o: 
           zwrot pełnej kwoty na rachunek bankowy nr __ ____ ____ ____ ____ ____ ____, 
           zaliczenie na poczet przyszłych zobowiązań podatkowych, 
           ……………………………………………………………. 

………….………………….…. 
(podpis składającego) 

POUCZENIE:  
 
1.  Organem podatkowym właściwym w sprawie podatku od nieruchomości jest Burmistrz Olesna. 

2.  Deklaracje na podatek leśny na dany rok podatkowy należy złożyć do 15 stycznia każdego roku podatkowego. 
     Jeżeli  obowiązek  podatkowy  powstał  po  tym  dniu – w terminie 14 dni od  dnia wystąpienia  okoliczności  uzasadniających 
     powstanie  tego  obowiązku.W razie zaistnienia zmian (zmiana właściciela, powierzchni, sposobu użytkowania, itp.)  należy  
     skorygować  odpowiednio deklaracje wraz z dołączonym  pisemnym uzasadnieniem  przyczyn  korekty (art. 81 Ordynacji 
     podatkowej), w terminie  14 dni  od zajścia zmiany. Niedopełnienie  powyższych obowiązków  powoduje  odpowiedzialność 
     karną zgodnie z ustawą Kodeks karny skarbowy. 
     Łączną  kwotę podatku należy zaokrąglić  do pełnych złotych, w  ten sposób,  że końcówki  kwot  wynoszące  mniej niż 0,50zł 
     pomija się, a końcówki kwot wynoszące 0,50zł i więcej podwyższa się do pełnych złotych.  
3. Wpłacać  obliczony  w  deklaracji  podatek  leśny  –  bez  wezwania   na  rachunek  bankowy  Gminy  Olesno  

     –   ING BANK ŚLĄSKI S.A.  –   49 1050 1171 1000 0005 0060 5894 , lub w kasie Urzędu Miejskiego w Oleśnie  
    w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego za poszczególne miesiące, do dnia 15 każdego miesiąca. 
4. W przypadku, gdy kwota podatku nie przekracza 100,00zł – podatek jest płatny jednorazowo w terminie pierwszej raty. 
5. W  przypadku  niewykonania  w  całości lub  w części zobowiązania podatkowego niniejsza deklaracja stanowi podstawę  
    do  wystawienia  tytułu  egzekucyjnego. 
6. Osoby uprawnione lub upoważnione do  złożenia  deklaracji – zobowiązane  są  do  dołączenia pełnomocnictwa (wraz  
    z   potwierdzeniem    dokonania   opłaty  skarbowej)   lub   innego  dokumentu,  z   którego   wynika   umocowanie   do  
    podpisywania  deklaracji. 
 

DEFINICJE:  
 
   Lasem w rozumieniu ustawy są grunty leśne sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako lasy. 
  Podatnikami podatku leśnego są osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne, w tym spółki, 
  nieposiadające  osobowości prawnej, będące: 
1) właścicielami lasów, 
2) posiadaczami samoistnymi lasów, 
3) użytkownikami wieczystymi lasów, 
4) posiadaczami lasów, stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego. 
  

OBJAŚNIENIA:  
 
1. Podstawę opodatkowania podatkiem leśnym stanowi powierzchnia lasu, wyrażona w hektarach, wynikająca  

z ewidencji gruntów i budynków. 

2. Podatek leśny od 1 ha, za rok podatkowy wynosi,  równowartość pieniężną 0,220 m
3
 drewna, obliczoną wg 

średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały roku 
poprzedzającego rok podatkowy. 

3. Średnią cenę sprzedaży drewna, ustala się na podstawie komunikatu Prezesa GUS, ogłaszanego w 
Dzienniku Urzędowym Rzeczpospolitej Polskiej „Monitor Polski” w terminie 20 dni po upływie trzeciego 
kwartału. 

4. Dla lasów wchodzących w skład rezerwatów przyrody i parków narodowych stawka podatku leśnego ulega 
obniżeniu o 50%.  

 


