
POLA JASNE WYPEŁNIA PODATNIK. WYPEŁNIAĆ NA MASZYNIE, KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE, DUŻYMI DRUKOWANYMI LITERAMI, CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM. 
 

 
DL-1(1) 1/2 

 

1. Identyfikator podatkowy NIP/PESEL(niepotrzebne skreślić) 

Podatnika 
                 ___________________________________________                    

 

2.Nr akt podatnika Załącznik nr 8  do  uchwały  nr  XI/58/15 

Rady Gminy Żagań  z dnia  18 listopada 2015r. 

DL-1          

 

DEKLARACJA NA PODATEK LEŚNY  

3. Rok 

 
 

 Podstaw a prawna: Ustaw a z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz. U. z 2013, poz. 465, z późn. zm.). 

 Składający: Formularz przeznaczony dla osób prawnych, jednostek organizacyjnych oraz spółek nieposiadających osobowości prawnej 
będących właścicielami lasów, posiadaczami samoistnymi lasów, użytkownikami w ieczystymi lasów, posiadaczami lasów 
stanowiących własność Skarbu Państw a lub jednostki samorządu terytorialnego oraz dla osób f izycznych będących 

współwłaścicielami lub w spółposiadaczami z osobami prawnymi lub z jednostkami organizacyjnymi, w  tym spółkami, 
nieposiadającymi osobowości prawnej. 

Termin składania:  Do 15 stycznia każdego roku podatkowego lub w terminie 14 dni od zaistnienia okoliczności mających wpływ na powstanie 
(wygaśnięcie) obowiązku podatkowego lub wysokość opodatkowania. 

Miejsce składania: Organ podatkowy w łaściwy ze względu na miejsce położenia nieruchomości. 

A. MIEJSCE SKŁADANIA DEKLARACJI 

 4. Nazwa i adres siedziby organu podatkowego 

 

Wójt Gminy Żagań, 68-100 Żagań, ul. Armii Krajowej 9 

B. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI 
 

 5. Okoliczności powodujące obowiązek złożenia deklaracji (zaznaczy ć właściwy kwadrat): 

1. deklaracja roczna    2. korekta deklaracji rocznej (data )  ………………………………………………….. 

C. PODMIOT ZOBOWIĄZANY DO ZŁOŻENIA DEKLARACJI 
 6. Rodzaj podmiotu (zaznaczy ć właściwy kwadrat): 

1. w łaściciel, użytkownik lub posiadacz  2. współw łaściciel, współużytkownik lub współposiadacz  

D. DANE PODATNIKA 
* - dotyczy podatnika niebędącego osobą fizyczną     ** - dotyczy podatnika będącego osobą fizyczną 

D.1. DANE IDENTYFIKACYJNE  

 7. Rodzaj podatnika (zaznac zy ć właściwy  kwadrat): 

1. osoba f izy czna   2. osoba prawna   3. jednostka organizacy jna, w tym spółka, nieposiadająca osobowości prawnej  

 8. Nazwa pełna * / Nazwisko ** 
 

 9. Nazwa skrócona * / Pierwsze Imię, drugie imię ** 

 10. Identyfikator REGON 

 

 

 
 

Pola 11, 12, 13 w ypełnia osoba fizyczna w przypadku, gdy numer PESEL nie został nadany . 

 11. Data urodzenia (dzień - miesiąc - rok) 

 

 

12. Imię ojca 13. Imię matki  

D.2. ADRES SIEDZIBY * / ADRES ZAMIESZKANIA ** 

 14. Kraj 15. Województwo 16. Powiat  

 17. Gmina 18. Ulica 19. Nr domu 20. Nr lokalu 

 21. Miejscowość 22. Kod pocztowy 23. Poczta 
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E. DANE DOTYCZĄCE LASÓW NIEPODLEGAJĄCYCH ZWOLNIENIU  

  
 

Rodzaj gruntów leśnych 

 
Powierzchnia  

w ha  

z dokładnością do 1m 2  1) 

 

 
Stawka podatku 

 

 
zł,     gr 

 
Kwota podatku 

 

 
zł,     gr 

 1. Lasy  pozostałe 24. 

 
, 

25. 

 
,             

26. 

 
,             

 3. Lasy wchodzące w skład 

rezerwatów przyrody  

27. 

 
, 

28. 

 
,             

29. 

 
,             

 4. Lasy wchodzące w skład 

parków narodowych 

30. 

 
, 

31. 

 
,             

32. 

 
,             

F. ŁĄCZNA KWOTA PODATKU 
 Kwota podatku (po zaokrągleniu do pełny ch  złotych) ***) 

 
Suma kwot z poz 26, 29,32  

33. 

 
            zł             

G. INFORMACJA O ZAŁĄCZNIKACH (do niniejszej deklaracji dołączono) 
 

 34. Liczba załączników ZL-1/A  

 
H. DANE DOTYCZĄCE ZWOLNIEŃ PODATKOWYCH  

Podstawa prawna zwolnienia  
Powierzchnia  

w ha   z dokładnością do 1 m2 1) 

Art. 7 ust. 1 pkt 1- lasy z drzewostanem w wieku do 40 lat 35. 

 
, 

 

 

 

Art. 7 ust. 1 pkt 2- lasy wpisane indywidualnie do rejestru zabytków 36. 

 
, 

 

 

 

Art. 7 ust. 1 pkt 3- użytki ekologiczne 37. 
 

, 
 

 
 

Art. 7 ust. 2 pkt 1- uczelnie 38. 
 

, 
 

 
 

Art. 7 ust. 2 pkt 2 – publiczne i niepubliczne jednostki organizacyjne objęte systemem oświaty oraz 
prowadzące je organy, w zakresie lasów zajętych na działalność oświatową 

39. 

 
, 

 

 

 
Art. 7 ust. 2 pkt 3- instytuty naukowe i pomocnicze jednostki naukowe Polskiej Akademii Nauk 40. 

 
, 

 
 

 

Inne zwolnienia – podstawa prawna:  41. 

 

I.  PODPIS PODATNIKA / OSOBY REPREZENTUJĄCEJ PODATNIKA  

  42. Imię Nazwisko osoby odpowiedzialnej za sporządzenie deklaracji. 43. Imię o Nazwisko oraz podpis podatnika / osoby reprezentującej 

podatnika 2) 

  44. Data wypełnienia deklaracji (dzień - miesiąc - rok) 

 

  

J. ADNOTACJE ORGANU PODATKOWEGO  

 45. Uwagi organu podatkowego  

 

 46. Data (dzień - miesiąc - rok) 

 
 

47. Podpis przyjmującego formularz 
 ***) Pouczen ie   

        W przypadku niewpłacenia w określonych ustawowo terminach kwoty należnego podatku lub wpłacenia jej w ni epeł nej wysokości, ni niejsza dekl aracja stanowi podstawę do wystawi enia tytułu 
wykonawczego, zgodnie z przepisami ustawy z dni a 17 czer wca 1966r. o postępowani u egzekucyjnym w admi nistracji (Dz.U. z  2002 Nr 110, poz. 968, z  późn. zm.).  

1)
 Należy podać z dokładnością do cz terech mi ejsc po przeci nku.   

2)
 Niepotrzebne skreślić.  


