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PODATEK LEŚNY – OSOBY PRAWNE 
 

WYMAGANE DOKUMENTY 

Deklaracja w sprawie podatku leśnego – obowiązuje formularz DL-1 - druk dostępny w Urzędzie 

Gminy i Miasta w Stawiszynie pokój nr 8 oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu w 

zakładce: Jak załatwić sprawę – Podatki. 

 
MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY 

Urząd Gminy i Miasta w Stawiszynie 

ul. Szosa Pleszewska 3 

62-820 Stawiszyn 

Stanowisko ds. wymiaru podatków i opłat lokalnych 

Pokój nr 8 

tel. 62 7528079, e-mail: podatki.oplaty@stawiszyn.pl  

 

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY 

Brak. 

 

SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY 

Podatek płatny jest na podstawie złożonej deklaracji bez wezwania organu podatkowego. 
 

OPŁATY 

Brak. 

 
TRYB ODWOŁAWCZY 

Brak. 

 
PODSTAWA PRAWNA 

1. Ustawa z dnia 30 października 2002r. o podatku leśnym (Dz. U. z 2017r. poz. 1821 ze zm.). 

2. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2018 r., poz. 800 ze zm.). 

3. Komunikat Prezesa GUS z dnia 19 października 2018r. w sprawie średniej ceny sprzedaży 

drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze 

trzy kwartały 2018r. (M.P. z 2018.1005). 

 
DODATKOWE INFORMACJE 

1. Obowiązek podatkowy dotyczy osób prawnych, jednostek organizacyjnych oraz spółek nie 

posiadających osobowości prawnej będących właścicielami lasów, posiadaczami samoist-

nymi lasów, użytkownikami wieczystymi lasów, posiadaczami lasów stanowiących wła-

sność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego oraz dla osób fizycznych bę-

dących współwłaścicielami lub współposiadaczami z osobami prawnymi bądź z innymi jed-

nostkami organizacyjnymi, w tym spółkami nie posiadającymi osobowości prawnej. 

2. Deklarację należy składać w terminie do 15 stycznia każdego roku podatkowego, a jeżeli 

obowiązek podatkowy powstał lub uległ zmianie w trakcie roku podatkowego - w terminie  
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14 dni od zaistnienia okoliczności mających wpływ na powstanie  bądź wygaśnięcie obo-

wiązku podatkowego lub wysokość opodatkowania.  

3. Podatek płatny jest w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego,  

w terminie do dnia 15 każdego miesiąca. 

4. Podatek należy uiścić w kasie Urzędu Gminy i Miasta w Stawiszynie lub na rachunek ban-

kowy 82 8407 0003 0500 0101 2000 0005. 

 
 
 
                                                                                                     

 

           
 

 
          

 

 


