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KARTA USŁUGI nr SWP/03 

PODATEK LE ŚNY OD OSÓB FIZYCZNYCH 

Podstawa prawna 1. Art 5 i art. 6 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku 
leśnym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 465 z późn. zm.) 
2. Komunikat Prezesa GUS z dnia 19 października 2012 r. w 
sprawie średniej ceny sprzedaży drewna obliczonej według 
średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze 
trzy kwartały 2012 r. ( M.P.2012.788) 
3. Uchwała Nr 189/XXXVII/2009 Rady Miejskiej w Piławie 
Górnej z dnia 28 października 2009 r. w sprawie określenia 
wzorów formularzy na podatek leśny. 

Komórka 

odpowiedzialna 

Zespół Samodzielnych Stanowisk ds. Podatków i Opłat - SZP 

Osoba właściwa do 

załatwienia sprawy 

Inspektor ds. wymiaru podatków – SWP, pokój nr 6,  
tel. 74 832 49 23  

Sposób załatwienia 

sprawy 

Złożenie formularza "IL-1 Informacja w sprawie podatku 
leśnego" za pośrednictwem poczty, w Biurze Obsługi Klienta lub 
w pokoju nr 6    
Formularz IL-1 dostępny w Biurze Obsługi Klienta,  w pokoju nr 
6 lub na stronie www.pilawagorna.pl  
  

Wymagane dokumenty • wypełniony formularz "IL-1 Informacja w sprawie 
podatku leśnego"   

• akt notarialny potwierdzający umowę kupna sprzedaży, 
zamiany, darowizny, umowa dzierżawy, umowa najmu, 
postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia praw do 
spadku i inne dokumenty świadczące o powstaniu 
obowiązku podatkowego 

• zawiadomienie o zmianach w danych ewidencji gruntów 
i budynków Starostwa Powiatowego w Dzierżoniowie 

• inne dokumenty świadczące o posiadaniu 
Opłaty Brak opłaty 

Czas załatwienia sprawy Bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w ciągu miesiąca, a 
sprawy szczególnie skomplikowanej – nie później niż w ciągu 2  
miesięcy. 

Tryb odwoławczy Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium 
Odwoławczego w Wałbrzychu za pośrednictwem Burmistrza 
Piławy Górnej w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji 
stronie. 

Inne informacje Obowiązek powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego 
po miesiącu, w którym powstały okoliczności uzasadniające ten 



obowiązek. Jeżeli w trakcie roku zaistniało zdarzenie mające 
wpływ na wysokość opodatkowania w tym roku, podatek ulega 
obniżeniu lub podwyższeniu poczynając od pierwszego dnia 
miesiąca następującego po miesiącu nastąpiło to zdarzenie. 
Osoby fizyczne zobowiązane są składać organowi podatkowemu 
informację w sprawie podatku leśnego w terminie 14 dni od 
zaistnienia okoliczności mających wpływ na powstanie, 
wygaśnięcie lub zmianę podatku.  

Formularze do pobrania Informacja w sprawie podatku leśnego 

Opracował: Inspektor ds. wymiaru podatków 

Sprawdził: Sekretarz Gminy 

Zatwierdził: Burmistrz Piławy Górnej 

 

 


