
   

 
_____________________________________________ 

pieczęć nagłówkowa podatnika 
 

 
Miejscowość, data.................................................  

DL – 1                                DEKLARACJA  P ODATKU LEŚNEGO 
na rok 2009 

 
1. Numer ewidencyjny podatnika ......................................... 

2. Nr PKD  
                   ............................ 
Podstawa prawna:  Ustawa z dnia  30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz. U. z 2002 r.  Nr 200, poz. 1682 ze zm. ). 
Składający:          Formularz przeznaczony dla osób  prawnych, jednostek organizacyjnych oraz spółek nie mających osobowości 

prawnej będących właścicielami  lasów, posiadaczami samoistnymi lasów, uŜytkownikami wieczystymi lasów, 
posiadaczami lasów stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego oraz 
będących współwłaścicielami lub współposiadaczami z osobami fizycznymi, prawnymi, bądź z innymi 
jednostkami organizacyjnymi nieposiadającymi osobowości prawnej lub z spółkami nieposiadającymi 
osobowości prawnej.. 

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

A. MIEJSCE SKŁADANIA DEKLARACJI   
 3.  Prezydent Miasta Kołobrzeg 

    Adres : ul. Ratuszowa 13, 78-100 Kołobrzeg    
    fax .  (094)  35  515 50  tel .   (094)  35  515  56 

NIP GMINY            671-169-85-41 
NIP URZĘDU         671-100-55-03   

B. DANE SKŁADAJ ĄCEGO DEKLARACJ Ę (niepotrzebne skreślić) 
       * - dotyczy składającego deklarację niebędącego osobą fizyczną            ** - dotyczy składającego deklarację będącego osobą 
fizyczną 

B.1 DANE IDENTYFIKACYJNE 
 4. Rodzaj podmiotu składającego deklarację (zaznaczyć właściwą kratkę) 

    �  osoba prawna      �  osoba fizyczna            � jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej 
    �  spółka nie mająca osobowości prawnej 

 5. Rodzaj własności, posiadania  ( zaznaczyć właściwą kratkę) 
    �  właściciel                             �  współwłaściciel                         �   posiadacz samoistny     
    �  uŜytkownik wieczysty          �  współuŜytkownik wieczysty       �   posiadacz                     �  współposiadacz  
 

 6. Nazwa pełna* / Nazwisko, pierwsze imię, data urodzenia** 
 
 

 7. Nazwa skrócona* / imię ojca, imię matki** 
 
 

 8. Identyfikator REGON* / Numer PESEL**                     9. NIP 
 
 

B.2 ADRES SIEDZIBY* / ADRES ZAMIESZKANIA** 
 10. Kraj 

 
 

11. Województwo 12. Powiat 13. Gmina 
 

 14. Miejscowość 
 
 

15. Ulica 16. Numer domu / Numer lokalu 

 17. Kod pocztowy 
 
 

18. Poczta 19. Telefon 

C. OKOLICZNOŚCI POWODUJĄCE KONIECZNOŚĆ ZŁOśENIA INFORMACJI 
 20. Okoliczności  

(zaznaczyć właściwą kratkę)                  � deklaracja roczna                                           �  korekta deklaracji  rocznej 
 

C.1. POŁOśENIE PRZEDMIOTÓW OPODATKOWANIA 
(w przypadku posiadania więcej niŜ 1 nieruchomość  naleŜy wykazać w postaci załącznika do deklaracji wg pkt 21-26) 
 
21. Ulica, nr porządkowy 
 
22. Obręb Nr 
 
 
 

23.  Działka nr 24. Pow. działki (ha) 25. Udział w działce  26. Księga wieczysta Nr 
 
 
 
 



 

D. DANE DOTYCZĄCE PRZEDMIOTÓW OPODATKOWANIA  

D.1  Z WYJĄTKIEM ZWOLNIONYCH 
 

Wyszczególnienie 
Powierzchnia w 

hektarach 
fizycznych 

Stawka podatku * 
(0,220 m3 drewna x 
cena drewna) w zł, 

gr 

Podatek w zł, gr 
(rubr. 2 x rubr.3) 

1 2 3 4 
1. Lasy ochronne 
 

   

2. Lasy wchodzące w skład rezerwatów 
    przyrody i parków narodowych 

   

3. Lasy pozostałe (nie wymienione  w  pkt 1 i 2) 
 

   

 

 
4. Suma kwot (poz.1 - 3) zaokr ągla si ę do pełnych złotych  

 
……………zł. 

E. INFORMACJA O PRZEDMIOTACH  ZWOLNIONYCH Z PODATKU  LEŚNEGO  
Wyszczególnienie przedmiotów 

zwolnienia 
Powierzchnia w 
hektarach fizycznych 

Stawka podatku * 
(0,220 m3 drewna x 
cena drewna) w zł, gr 

Podatek w zł, gr 
(rubr. 2 x rubr.3) 

1 2 3 4 
1. Lasy z drzewostanem w wieku do  
    40 lat 

   

2. Lasy wpisane indywidualnie do  
    rejestru zabytków 

   

3. UŜytki ekologiczne     

4. Pozostałe     

 

5. Suma kwot (poz.1-4) zaokr ągla si ę do pełnych złotych   
…………………..zł. 

(przepis prawa – z jakiego tytułu występuje zwolnienie)  
 
 
 

F. OŚWIADCZENIE I PODPIS SKŁADAJ ĄCEGO  
       Oświadczam, Ŝe podane przeze mnie dane s ą zgodne z prawd ą. 
 27. Podpis, imię i nazwisko, nr telefonu osoby   

                  wypełniającej deklarację 
 
 
 
 

28. Podpis księgowego 
 

29. Podpis (pieczęć) 
składającego / osoby 
reprezentującej składającego 

G. ADNOTACJE ORGANU PODATKOWEGO 4 

 30. Uwagi organu podatkowego 
 
 
 
 

Pouczenie: 
1. Podatek wynikający z niniejszej deklaracji naleŜy wpłacić na rachunek gminy. Nr konta, na które naleŜy uiścić 

podatek:  PKO BP O/Kołobrzeg 78 1020 2821 0000 1402 0003 5675      
2. Niewykonanie  lub częściowe wykonanie zobowiązania wynikającego z deklaracji stanowi podstawę do 

wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie z  art. 3a ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu 
egzekucyjnym w administracji ( Dz. U. z 2005 r. Nr 229 poz. 1954 ze  zmianami). 

3. Oświadczam Ŝe: znane mi s ą przepisy art. 56 ustawy kodeks karny – skarbowy do tycz ące 
odpowiedzialno ści za  podanie danych niezgodnych  z ustalonymi wym ogami. 

4.    Korekta deklaracji podatkowej z urzędu na podstawie art. 274 § 1 pkt 1 ustawy - Ordynacja podatkowa. 
 
*     Równowartość pienięŜna 0,220 m3  drewna  obliczona wg średniej ceny sprzedaŜy drewna uzyskanej przez 
nadleśnictwa  za  pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego  rok podatkowy (art. 4 ust. 1 ustawy o podatku 
leśnym). 


