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Karta informacyjna
Podatek leśny na 2019 r. - osoby fizyczne

I

Podstawa prawna
• Ustawa z dnia 15 września 2017 r. o podatku leśnym (Dz.U. z 2017 r. poz. 1821ze zm.),
• Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2018 r. w sprawie średniej
ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za
pierwsze trzy kwartały 2018 r. (M.P. 2018 poz. 1005),
• Uchwała Nr XI/71/15 Rady Gminy Niedrzwica Duża z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie określenia
wzorów deklaracji i informacji podatkowych w zakresie podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego
(Dz. Urz. Województwa Lubelskiego z 2015 r., poz. 3818).,
• Uchwała Nr III/15/10 Rady Gminy Niedrzwica Duża z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie zwolnień od
podatku leśnego (Dz. Urz. Województwa Lubelskiego z 2011 r., Nr 17, poz. 440 z późn. zm.).

II

Komórka organizacyjna załatwiająca sprawę
• Referat Podatków i Opłat Lokalnych pokój 6, tel.: 81 17 50 85 wew. 15

III

Wymagane dokumenty
• Wypełniony formularz – informacja w sprawie podatku leśnego, IL-1 – informacja w sprawie
podatku leśnego wraz z załącznikiem ZL-1/A i ZL-1/B (w przypadku korzystania ze zwolnień
w podatku leśnym)

IV

Wymagane załączniki
• składane na żądanie organu

V

Dokumenty do wglądu
• Akt notarialny lub umowa kupna – sprzedaży, lub umowa najmu - dzierżawy

VI

Termin załatwienia sprawy
• do 1 miesiąca, a w sprawach szczególnie skomplikowanych do 2 miesięcy

VII

Opłaty Brak

VIII

Tryb odwołania
• Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Lublinie za pośrednictwem
organu podatkowego, który wydął decyzję w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

IX

Uwagi
 Stawka podatku leśnego na 2019 r. wynosi 42,2356 zł od 1 ha lasu,
 Od 1 stycznia 2011 r. zwalnia się od podatku leśnego lasy o powierzchni do 2 ha
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