
Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr  XXXIII/376 /2017
Rady Gminy Podegrodzie
z dnia  28 listopada 2017 r.

Informacja o lasach 

NIP *...........................................................................PESEL *.........................................................

............................................................................................................................................................
Nazwisko i imię adres zamieszkania forma własności ** 

NIP * ..........................................................................PESEL *.........................................................

...........................................................................................................................................................
Nazwisko i imię adres zamieszkania forma własności ** 

NIP * ..........................................................................PESEL *.........................................................

...........................................................................................................................................................
Nazwisko i imię adres zamieszkania forma własności ** 

Przedmiot opodatkowania Powierzchnia lasów
w ha fizycznych wynikająca z ewidencji

gruntów i budynków
Określone w ustawie o podatku leśnym 
lasy, z wyjątkiem lasów zajętych na 
prowadzenie innej działalności 
gospodarczej niż działalność leśna ***

ZWOLNIENIA OD PODATKU LEŚNEGO
na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy o podatku leśnym 

Przedmiot zwolnienia Powierzchnia w ha fizycznych wynikająca
z ewidencji gruntów i budynków

Lasy z drzewostanem w wieku do 40 lat

Lasy wpisane indywidualnie do rejestru 
zabytków 
Użytki ekologiczne

Nr hipoteczny KW(nieobowiązkowo)..........................................................................................
Zdarzenie mające wpływ na wysokość opodatkowania ..............................................................
......................................................................................................................................................
Data zdarzenia .............................................................................................................................

................................dnia.............................                              .....................................................
                                                                                                            Nazwisko i imię



Wypełnioną informację należy zwrócić do Urzędu Gminy w Podegrodziu w terminie 14 dni od
otrzymania niniejszej informacji.

* Numer PESEL  podają podatnicy będący osobami fizycznymi objętymi rejestrem PESEL
nieprowadzący działalności. Numer NIP  podają pozostałe podmioty podlegające obowiązkowi
ewidencyjnemu.   gospodarczej  lub  niebędący  zarejestrowanymi  podatnikami  podatku  od
towarów  i  usług.  Numer  NIP   podają  pozostałe  podmioty  podlegające  obowiązkowi
ewidencyjnemu. 

** Forma własności: właściciel /współwłaściciel /posiadacz samoistny /dzierżawca/ użytkownik
wieczysty  lub  posiadacze  lasów,  stanowiących  własność  Skarbu  Państwa  lub  jednostki
samorządu terytorialnego.

***  Lasem  w  rozumieniu  ustawy  o   podatku  leśnym,  są  grunty  leśne  sklasyfikowane
w ewidencji gruntów i budynków jako lasy. 
Za działalność leśną, w rozumieniu ustawy o podatku leśnym, uważa się działalność właścicieli,
posiadaczy lub  zarządców  lasów w zakresie  urządzania,  ochrony i  zagospodarowania  lasu,
utrzymywania  i  powiększania  zasobów  i  upraw  leśnych,  gospodarowania  zwierzyną,
pozyskiwania - z wyjątkiem skupu - drewna, żywicy, choinek, karpiny, kory, igliwia, zwierzyny
oraz płodów runa leśnego, a także sprzedaż tych produktów  w stanie nieprzerobionym.

Zgodnie z art. 6 ust. 2 ustawy o podatku leśnym, osoby fizyczne są obowiązane złożyć organowi
podatkowemu,  właściwemu  ze  względu  na  miejsce  położenia  lasu,  informacje  o  lasach,
sporządzone na  formularzach według ustalonego wzoru,  w terminie  14  dni  od dnia  zaistnienia
okoliczności  uzasadniających  powstanie  albo  wygaśnięcie  obowiązku  w  podatku  leśnym,  lub
o zaistnieniu zmian.


