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1. Numer Identyfikacji Podatkowej podatnika 

 
2. Numer Karty Podatnika 

Karta usług: FN-04 

DL-1     
           DEKLARACJA NA PODATEK LE ŚNY 

 
 

3. Rok 
 

 

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

pieczątka nagłówkowa Podatnika 

Podstawa Art. 6 ust. 5 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym  (Dz. U. z 2006 r. Nr 200, poz. 1682, z późn. zm.). 
Składający: Formularz przeznaczony dla osób prawnych, jednostek organizacyjnych oraz spółek niemających osobowości prawnej oraz 

osób fizycznych będących właścicielami gruntów, posiadaczami samoistnymi gruntów, użytkownikami wieczystymi gruntów, 
posiadaczami gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego oraz dla osób 
fizycznych będących współwłaścicielami lub współposiadaczami z osobami prawnymi, bądź z innymi jednostkami 
organizacyjnymi nieposiadającymi osobowości prawnej lub ze spółkami nieposiadającymi osobowości prawnej. 

Termin składania: Do 15 stycznia każdego roku podatkowego lub w terminie 14 dni od zaistnienia okoliczności mających wpływ na powstanie, 
bądź wygaśnięcie obowiązku podatkowego lub zaistnienia zdarzeń mających wpływ na wysokość podatku. 

A. MIEJSCE SKŁADANIA DEKLARACJI 

 4. Nazwa i adres siedziby organu podatkowego 

       Burmistrz Gminy Słomniki, 32-090 Słomniki, ul. Tade usza Ko ściuszki 64  

B. OKOLICZNOŚCI POWODUJĄCE KONIECZNOŚĆ ZŁOŻENIA DEKLARACJI 
 5. Okoliczno ści powoduj ące obowi ązek zło żenia deklaracji (zaznaczyć właściwy kwadrat): 

�1. Deklaracja roczna    � 2. Korekta deklaracji rocznej (miesiąc – rok)  

�3. Wygaśnięcie obowiązku podatkowego  � 4. Zmiana miejsca zamieszkania lub siedziby  

�5. Powstanie obowiązku podatkowego w trakcie roku (miesiąc – rok)    

C. DANE PODATNIKA * - dotyczy podatnika niebędącego osobą fizyczną  ** - dotyczy podatnika będącego osobą fizyczną 

C.1. DANE IDENTYFIKACYJNE  
 6. Rodzaj podatnika (zaznaczyć właściwy kwadrat): 

�1. osoba fizyczna  � 2. osoba prawna  � 3. jednostka organizacyjna spółka � 4. nieposiadająca osobowości prawnej 
7. Nazwa pełna * / Nazwisko ** 

 

 8. Nazwa skrócona * / Pierwsze Imi ę, drugie imi ę ** 

 
9. Identyfikator REGON * / Numer PESEL ** 

 
10. Nazwa urzędu skarbowego 

 
 11. Nr klasyfikacji wg PKD lub EKD 

 
 12. Numer rachunku bankowego Podatnika 

 

 
C.2. ADRES SIEDZIBY * / ADRES ZAMIESZKANIA ** 
 13. Kraj 

 
14. Województwo 
 

15. Powiat  
 

16. Gmina 
 

 

17. Ulica 
 

18. Nr domu 
 

19. Nr 
lokalu 
 

20. Miejscowo ść 
 

21. Kod pocztowy 
 

22. Poczta 
 

C.3. ADRES DO KORESPONDENCJI (wypełnić w przypadku innego adresu niż adres siedziby) 
 23. Kraj 

 
24. Województwo 
 

25. Powiat  
 

26. Gmina 
 

 

27. Ulica 
 

28. Nr domu 
 

29. Nr 
lokalu 
 

30. Miejscowo ść 
 

31. Kod pocztowy 
 

32. Poczta 
 

33. Telefon 
 

34. Aders e-mail 
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D. DANE DOTYCZĄCE PRZEDMIOTÓW OPODATKOWANIA 
 

Przedmiot opodatkowania Powierzchnia lasów w ha 
fizycznych 

Stawka podatku  

 
Kwota podatku 

 
 

 1. Lasy w zasi ęgu granic administracyjnych 
gminy 

35. 
 
 
 

36. 
 

 

37. 
 

 

Razem kwota podatku 
Należy zaokrąglić do pełnych złotych 

38. 

E. DANE DOTYCZĄCE PRZEDMIOTÓW OPODATKOWANIA  

Wyszczególnienie wszystkich (zarówno podlegaj ących opodatkowaniu jak i zwolnionych)  
gruntów uj ętych w deklaracji na podatek le śny na _________________rok 

 

Jednostka ewidencyjna Numer obr ębu Numer działki 

Powierzchnia lasów w ha fizycznych 
Numer KW (Lwh) Obręb (wieś) 

Rodzaj własno ści/ 
Charakter władania 

1. 

39. 40. 41. 42. 

43. 44. 45. 

2. 

46. 47. 48. 49. 

50. 51. 52. 

3. 

53. 54. 55. 56. 

57. 58. 59. 

4. 

60. 61. 62. 63. 

64. 65. 66. 

5. 

67. 68. 69. 70. 

71. 72. 73. 

6. 

74. 75. 76. 77. 

78. 79. 80. 

11. Razem powierzchnia lasów (w ha przeliczeniowych) 
81. 

F. ZWOLNIENIA OD PODATKU LE ŚNEGO 
 

 
Powierzchnia lasów w ha fizycznych Kwota zwolnienia 

I. Na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy o podatku le śnym zwalnia si ę: 

 
1. lasy z drzewostanem w wieku do 40 lat 

82. 

2. lasy wpisane indywidualnie do rejestru zabytków 
83. 

3. użytki ekologiczne 
84. 

Razem I 
85. 
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II. Na podstawie art. 7 ust. 2 ustawy o podatku le śnym zwalnia si ę: 

 1. uczelnie 86. 

2. szkoły, placówki, zakłady kształcenia i placówki  doskonalenia nauczycieli - publiczne i niepubliczn e oraz 
organy prowadz ące te szkoły, placówki i zakłady z tytułu zarz ądu, u żytkowania lub u żytkowania 
wieczystego gruntów  

87. 

3. placówki naukowe Polskiej Akademii Nauk 
88. 

4. prowadz ących zakłady pracy chronionej lub zakłady aktywno ści zawodowej w zakresie gruntów 
zgłoszonych wojewodzie, je żeli zgłoszenie zostało potwierdzone decyzj ą w sprawie przyznania statusu 
zakładu pracy chronionej lub zakładu aktywno ści zawodowej albo za świadczeniem- zaj ętych na 
prowadzenie tego zakładu, z wyj ątkiem gruntów znajduj ących si ę w posiadaniu zale żnym podmiotów nie 
będących prowadz ącymi zakłady pracy chronionej lub zakłady aktywno ści zawodowej 

89. 

5. jednostki badawczo – rozwojowe 
90. 

6. przedsi ębiorców o statusie centrum badawczo-rozwojowego uzy skanym na zasadach okre ślonych w 
ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o niektórych formac h wspierania działalno ści innowacyjnej (Dz. U. Nr 179, 
poz. 1484 oraz z 2006r. Nr 107, poz. 723), w zakres ie przedmiotów opodatkowania zaj ętych na cele 
prowadzonych bada ń i prac rozwojowych 

91. 

Razem II  
92. 

 Ogółem I + II  
93. 

G. OŚWIADCZENIE I PODPIS OSOBY WYPEŁNIAJACEJ DEKLARACJ Ę I OSOBY 
UPOWAŻNIONEJ DO REPREZENTOWANIA PODATNIKA   

 94. Imię i nazwisko osoby wypełniaj ącej deklaracj ę 
 

95. Telefon kontaktowy 
 

96. Data wypełnienia deklaracji (dzień - miesiąc - rok) 
 

 

97. Podpis (piecz ęć) osoby wypełniajacej 

 
98. Imię 
 

99. Nazwisko 
 

100. Data (dzień - miesiąc - rok) 
 

101. Podpis (piecz ęć) osoby reprezentuj ącej 
 

102. Imie i naywisko osobz fiyzcynej 103. Telefon kontaktowy 
 

104. Data (dzień - miesiąc - rok) 
 

 

105. Podpis osoby fiyzcynej 

 

H. ADNOTACJE ORGANU PODATKOWEGO  
 106. Kwota podatku do przypisu 

 

107. Kwota podatku do zwolnienia 

 108. Data (dzień - miesiąc - rok) 
 

 

109. Podpis przyjmuj ącego formularz 

 
 

Pouczenie 
 

Zgodnie z art.63 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997  roku Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2005r nr 8 poz.6 0 z późn. zm.) 
podstawy opodatkowania, kwoty podatków, odsetki za zwłok ę zaokrągla si ę do pełnych złotych, w ten sposób, że 
końcówki kwot wynosz ące mniej ni ż 50 groszy pomija si ę, a końcówki kwot wynosz ące 50 i wi ęcej groszy podwy ższa si ę 
do pełnych złotych. 

W przypadku niewpłacenia w obowi ązujących terminach i ratach kwoty podatku lub wpłacenia  jej w niepełnej wysoko ści, 
niniejsza deklaracja stanowi podstaw ę do wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie z prze pisami art.2 § 1 pkt 1, art.3 § 
1 i art.3a ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o post ępowaniu egzekucyjnym w administracji (tekst jedn. D z. U. z 2005 r. Nr 
229 poz. 1954, ze zm.). 

Wyliczony podatek le śny nale ży wpłaca ć w ratach w terminach do 15 dnia ka żdego miesi ąca na rachunek bankowy  
72 8614 0001 0000 0000 0420 0007 lub w kasie urz ędu. 

 
 


