
………………………………                                                                 Załącznik Nr 2 

(pieczęć nagłówkowa podatnika)                                                                                                       do Uchwały Rady Miejskiej 
                                                                                                                 Nr 189/XXXVII/2009 
                      z dnia 28.10.2009 r. 
1.Numer Identyfikacji Podatkowej  podatnika 

 
DL-1                                       DEKLARACJA  NA  PODATEK  LE ŚNY 
                                                           na rok  …………………….. 

Podstawa prawna:          Ustawa z dnia  30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz.U. 2002 Nr 200,  poz 1682 z późn. zm..) 

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

 Składający:           Formularz przeznaczony jest dla osób prawnych, jednostek organizacyjnych, w tym spółek, nie posiadających osobowości        
prawnej,  jednostek organizacyjnych, Agencji Rolnej Własności Skarbu Państwa , a takŜe jednostek organizacyjnych  
Lasów Państwowych   będących właścicielami gruntów, posiadaczami samoistnymi gruntów, uŜytkownikami wieczystymi gruntów, 
posiadaczami gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego oraz dla osób fizycznych 
będących współwłaścicielami lub współposiadaczami z osobami prawnymi, jednostkami organizacyjnymi, w tym spółkami, nie 
posiadającymi  osobowości prawnej 

A. OBOWIĄZEK ZŁO śENIA DEKLARACJI 
Podatnik ma obowiązek złoŜenia wraz z korektą deklaracji pisemnego uzasadnienia przyczyny korekty – art. 81 ustawy Ordynacja podatkowa 

  1.Cel złoŜenia formularza (zaznaczyć właściwy kwadrat) 
�złoŜenie deklaracji   
�korekta deklaracji rocznej (miesiąc – rok)……………………………………………. 
przyczyny…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

B. DANE PODATNIKA  
     *  dotyczy podatnika nie będącego osobą fizyczną                ** dotyczy podatnika będącego osobą fizyczną 

B.1 DANE IDENTYFIKACYJNE PODATNIKA 

2. Rodzaj składającego deklarację ( zaznaczyć właściwy kwadrat) 
    � 1. osoba prawna                                                                                              � 2. jednostka organizacyjna Lasów Państwowych  
    � 3. jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej                           � 4. jednostka organizacyjna Agencji Własności  
    � 5. spółka niemająca osobowości prawnej                                                                 Rolnej Skarbu Państwa  
3. Rodzaj własności ( zaznaczyć właściwy kwadrat) 

�1. właściciel                                       �2. współwłaściciel               �3. posiadacz samoistny   

�4. współposiadacz samoistny            �5. uŜytkownik wieczysty     �6. współuŜytkownik wieczysty       

�7. posiadacz                                       �8. współposiadacz 

4. Nazwa pełna* / Nazwisko i imię**  

5. Nazwa skrócona* /Imię ojca, imię matki**  

 

6. Identyfikator REGON* / Numer PESEL**  7. Symbol PKD 

B.2 ADRES SIEDZIBY* / ADRES ZAMIESZKANIA** 

8. Kraj  9. Województwo 10. Powiat 

11. Gmina 12. Ulica 13. Nr domu 14.Nr lokalu  

 

15. Miejscowość 16. Kod pocztowy 17. Poczta 

C. DANE DOTYCZĄCE PRZEDMIOTÓW OPODATKOWANIA (z wyjątkiem zwolnionych) 
 

18. Miejsce (adres) połoŜenia przedmiotów opodatkowania 

19. Numer działki  

20. Numer księgi wieczystej lub zbioru dokumentów 

21. Data powstania obowiązku podatkowego 22. Data dokonania zmian 



Wyszczególnienie Podstawa opodatkowania 
     (powierzchnia w ha, wynikająca z ewidencji 
                      gruntów i budynków) 

Stawka Kwota podatku 

C.1. LASY 

ogółem powierzchnia lasów 
23. Powierzchnia 

……………………………………………….. ha 

 
 

 
 

powierzchnia lasu zajęta na 
wykonywanie innej 
działalności gospodarczej 
niŜ działalność leśna 

24. Powierzchnia 
 

……………………………………………….. ha 

  

powierzchnia lasu 
podlegająca opodatkowaniu 
podatkiem leśnym 
(od kwoty z poz. 26 odjąć kwotę z 
poz. 27) 

25. Powierzchnia 
 
 
 

………………………………………………..  ha 
 

  

w tym: 

powierzchnia lasów 
ochronnych oraz lasów 
wchodzących w skład 
rezerwatów przyrody i 
parków narodowych 

26. Powierzchnia 

 

………………………………………………  ha 

27. 

 

…………………..  zł 

28.  

 

………………. zł 

pozostała powierzchnia lasu 
29. Powierzchnia 

……………………………………………… ha 

30. 

…………………… zł 

31. 

……………….. zł 

D. RAZEM PODATEK  ( po zaokrągleniu do pełnych złotych) 
( do kwoty z poz. 31 dodać kwotę z poz. 34) 

32. 

……………….. zł 

E. DEKLARACJA O ZWOLNIONYCH PRZEDMIOTACH OPODATKOWA NIA 
    (podać podstawę prawną zwolnienia oraz powierzchnię lasu) 

 Powierzchnia Stawka 
Kwota zwolniona 
od podatku leśnego 

lasy z drzewostanem w wieku do 40 lat 

33. Powierzchnia 

………………………  ha 

34. 

…………………… zł 

35. 
 

……………… zł 

lasy wpisane indywidualnie do rejestru zabytków 

36. Powierzchnia 
 
………………….. ha 

37. 
 
………………... zł 

38. 
 
……………… zł 

uŜytki ekologiczne 
39. Powierzchnia 
 
……………………ha 

40.  
 
…………………….. zł 

41. 
 
……………… zł 

uczelnie 
42.Powierzchnia 
 
……………………… .ha 

43.  
 
…………………….. zł 

44.  
 
…………………….. zł 

szkoły, placówki, zakłady kształcenia  
i placówki doskonalenia nauczycieli – publiczne i 
niepubliczne, oraz organy prowadzące te szkoły, 
placówki i zakłady odpowiednio z tytułu zarządu, 
uŜytkowania lub uŜytkowania wieczystego 
nieruchomości szkolnych  

 
45.Powierzchnia 
 
 
 
 
……………………… .ha 

46.  
 
 
 
 
…………………….. zł 

  
47. 
  
 
 
…………………. zł 
 

placówki naukowe Polskiej Akademii Nauk  
48.Powierzchnia 
 
……………………… .ha 

49.  
 
…………………….. zł 

50.  
 
…………………….. zł 



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 zaleŜnym podmiotów niebędących 
prowadzącymi zakład pracy chronionej lub zakład 
aktywności zawodowej  

51.Powierzchnia 
 
 
 
 
 
 
 
 
……………………… .ha 

52.  
 
 
 
 
 
 
 
 
…………………….. zł 

53.  
 
 
 
 
 
 
 
…………………….. zł 

jednostki badawczo – rozwojowe  
54.Powierzchnia 
 
……………………… .ha 

55.  
 
…………………….. zł 

56.  
 
…………………….. zł 

przedsiębiorców o statusie centrum badawczo – 
rozwojowego uzyskanym na zasadach określonych 
ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o niektórych formach 
wspierania działalności innowacyjnej (Dz.U. Nr 179, poz. 
1484)w zakresie przedmiotów opodatkowania zajętych 
na prowadzenie przez nich badań i prac rozwojowych 

57.Powierzchnia 
 
 
 
 
……………………… .ha 

58.  
 
 
 
 
…………………….. zł 

59.  
 
 
 
 
…………………….. zł 

RAZEM 
60. Powierzchnia 

………………………  ha 

 

 

61. 

……………….. zł 

F. DANE IDENTYFIKACYJNE WSPÓŁWŁA ŚCICIELI, WSPÓLPOSIADACZY 
SAMOISTNYCH, WSPÓŁUśYTKOWNIKÓW WIECZYSTYCH, WSPÓŁPODSIADACZY 
dotyczy podatnika nie będącego osobą fizyczną                ** dotyczy podatnika będącego osobą fizyczną 
62. Nazwa pełna* / Nazwisko i imię* * 

 

63. Imi ę ojca, imię matki * * 

 

65. NIP 64. Adres siedziby * /Adres zamieszkania * *  

 66. PESEL 

68.PKD 67. Adres do korespondencji 

 69. REGON 

70. Nazwa pełna* / Nazwisko i imię* * 

 

71. Imi ę ojca, imię matki * * 

 

73. NIP 72. Adres siedziby * /Adres zamieszkania * *  

 74. PESEL 

76. PKD 75. Adres do korespondencji 

 77. REGON 

G. OŚWIADCZENIE PODATNIKA/ OSÓB UPRAWNIONYCH DO REPREZEN TOWANIA 
PODATNIKA 
Oświadczam, Ŝe są mi znane przepisy Kodeksu karnego skarbowego o odpowiedzialności za podanie danych niezgodnych z rzeczywistością. 
78. Imi ę i nazwisko, podpis i pieczątka 

 

 

79. Imi ę i nazwisko, podpis i pieczątka 

 

 

H. DANE IDENTYFIKACYJNE ORGANU PODATKOWEGO 

81. Telefon 

 

80. Imi ę i nazwisko, podpis i pieczątka 

 

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



I.ADNOTACJE ORGANU PODATKOWEGO 

83. Uwagi organu podatkowego 

 

 

84. Imi ę i nazwisko przyjmującego deklarację 85. Data i podpis 

 
POUCZENIE 

Deklaracja ta stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego zgodnie z art. 3a ustawy z dnia 17 czerwca 1966 roku o postępowaniu 
egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2002 roku Nr 110, poz. 968 z późn. zm.) w przypadku niewykonania bądź częściowego 
niewykonania zobowiązania podatkowego wynikającego z niniejszej deklaracji. 

OBJAŚNIENIA  
1. Stawka w poz. 31= (50%)x(0,220 m³ drewna)x(średnia cena sprzedaŜy drewna uzyskana przez nadleśnictwa za pierwsze trzy 

kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy). 
2. Stawka w poz. 31=(0,220 m³ drewna)x(średnia cena sprzedaŜy drewna uzyskana przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 

roku poprzedzającego rok podatkowy). 

 

 

 

 

 

 


