
                                                                                                                         Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XV/84/2016                                                                                                                              
                   Rady Gminy Bielsk Podlaski 
                               z dnia 28 kwietnia 2016 r.                                                                                                           

Numer identyfikatora podatkowego składającego deklarację* 

 

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

 

DL-1 DEKLARACJA NA PODATEK LEŚNY 
 

na rok ……………… 

 

Podstawa prawna:  Ustawa  z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym  (Dz.U. z 2013 r. poz. 465) 
 
Składający:                Osoby prawne, jednostki organizacyjne, w tym spółki nie posiadające osobowości prawnej, jednostki organizacyjne    
                                     Lasów Państwowych, a także jednostki organizacyjne Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz osoby fizyczne, 
                                     jeżeli las stanowi współwłasność lub znajduje  się w posiadaniu z osobami prawnymi, jednostkami organizacyjnymi, 
                                     lub spółkami nie mającym osobowości prawnej.             
     
Termin składania:     Do dnia 15 stycznia na dany rok podatkowy, a jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tym dniu w terminie 
                                     14 dni od zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie lub wygaśnięcie tego obowiązku, bądź  
                                    rzutujących na wysokość zobowiązania podatkowego. 

A.    MIEJSCE SKŁADANIA INFORMACJI 

                       Adres:   WÓJT GMINY BIELSK PODLASKI 
                                      17-100 BIELSK PODLASKI, ul. MICKIEWICZA 46 

  

B. DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ 

DANE IDENTYFIKACYJNE 
Rodzaj składającego informację (zaznaczyć właściwą pozycję) 

      właściciel                                        współwłaściciel                                 posiadacz samoistny         
 

      użytkownik wieczysty                   współużytkownik wieczysty            posiadacz zależny    
 

      współposiadacz samoistny          współposiadacz zależny                   posiadacz bez tytułu prawnego                                                                       
Miejsce/a (adres/y) położenia przedmiotów opodatkowania oraz numer/y działek 

Nazwa pełna/ Nazwisko, pierwsze imię, data urodzenia 
 
 

Nazwa skrócona / Imię ojca, imię matki 
 
  

Identyfikator REGON 
 
 

Kraj                                 
                                                                                                                                              

Województwo                           Powiat 

Gmina      
 

Ulica Numer domu/lokalu 

Miejscowość 
 

Kod pocztowy                                           Poczta 

C. OKOLICZNOŚCI POWODUJĄCE KONIECZNOŚĆ ZŁOŻENIA DEKLARACJI (zaznaczyć właściwą pozycję) 

  

 

                  deklaracja roczna                                                                               korekta deklaracji rocznej  
 



D.  DANE DOTYCZĄCE PRZEDMIOTU OPODATKOWANIA   
Przedmiot opodatkowania Powierzchnia lasów 

w ha fizycznych 
Stawka podatku 
0,22 m ³ średniej 

ceny skupu drewna 

Kwota podatku 

Grunty leśne sklasyfikowane w ewidencji 
gruntów i budynków jako lasy o 
drzewostanie w wieku powyżej 40 lat 

  I 

………................……….zł 

 
 

E. PODATEK  DLA  LASÓW  OKREŚLONYCH W ART. 4 UST. 3 USTAWY 
Przedmiot opodatkowania Powierzchnia lasów 

w ha fizycznych 
Stawka podatku 
0,22 m ³ średniej 

ceny skupu drewna 
X 50% 

Kwota podatku 

 
Rezerwaty przyrody 

   
………................……….zł 

 
Parki Narodowe 

   
………................……….zł 

 
Razem 

  I I 

………................……….zł 

ŁĄCZNA KWOTA PODATKU 
( dodać I + II) po zaokrągleniu do pełnego złotego 

 
………................……….zł 

W przypadku gdy kwota podatku nie przekracza 100 zł podatek jest płatny jednorazowo w terminie 
płatności pierwszej raty. 
 
I RATA         …………………………………… zł                                       VII RATA            ……………………….……… zł 
II RATA        …………………………………… zł                                       VIII RATA           .………..…………….……… zł 
III RATA       …………………………………… zł                                       IX RATA             ……….…………….………… zł 
IV RATA       ………………………………….. zł                                        X RATA              ………………………..……… zł 
V RATA        ..………………………………… zł                                        XI RATA             ……………..………………… zł 
VI RATA       ………………………………….. zł                                        XII RATA            …..…………………………… zł 

 
 
 

F. ZWOLNIENIA  Z  PODATKU  LEŚNEGO 
ZWOLNIENIA Z PODATKU ART. 7 UST. 1 PKT  1-3 USTAWY 
 
Powierzchnia lasów z drzewostanem w wieku do 40 lat (rok zalesienia ………………………….) 

 
………….…………………….ha 

 
Powierzchnia lasów wpisanych indywidualnie do rejestru zabytków 

 
……….……………………….ha 

 
Powierzchnia użytków ekologicznych 

 
………………………………..ha 

ZWOLNIENIE NA PODSTAWIE ART. 7 UST. 2 PKT 1-6 USTAWY 

(należy podać przepis prawa – z jakiego tytułu występuje zwolnienie)   
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
 
 
 
……………………..…………ha 

 
 

G. INFORMACJA O LASACH BĘDĄCYCH WE WSPÓŁWŁASNOŚCI (WSPÓŁPOSIADANIU) 
Przedmiot opodatkowania Miejsce położenia lasu Imię i nazwisko 

współwłaściciela lub 
współposiadacza 

Adres miejsca zamieszkania 
współwłaścicieli lub 

współposiadaczy 

Grunty leśne 
sklasyfikowane w ewidencji 
gruntów i budynków jako 
lasy 
 

   



Oświadczenie i podpis składającego (osoby reprezentującej składającego) 
Oświadczam, że podane przeze mnie dane są zgodne z prawdą 
 
 
             ………………………………………………………….                                                    …….………..…………………………………………………….. 
                                       Imię                                                                                                                                   Nazwisko 
 
 
               ………………………………….………………………........                                                          …………………….…………………………………………………………. 
                Data wypełnienia (dzień- miesiąc- rok)                                                         Podpis składającego/ osoby reprezentującej składającego              

 
TELEFON KONTAKTOWY: 
 

 

 

Adnotacje organu podatkowego 
 
 
 

 
Objaśnienie: 

*identyfikatorem podatkowym jest: 
numer PESEL – w przypadku podatników będących osobami fizycznymi nieprowadzącymi działalności gospodarczej lub 
niebędących zarejestrowanymi podatnikami podatku od towarów i usług 
numer NIP – w przypadku pozostałych podmiotów 

 
*) Pouczenie 
W przypadku niewpłacenia w obowiązujących terminach i ratach kwoty podatku, wpłacenia jej w niepełnej wysokości, 
niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia                            
17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2014 r.  poz. 1619 z późn. zm.) 

 


