
 

Informacja Podatkowa – podatek leśny 
 

Podstawa opodatkowania 

Lasy – czyli grunty leśne sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako lasy – z 

wyjątkiem lasów zajętych na wykonywanie innej działalności gospodarczej niż działalność 

leśna. 

Kto płaci podatek 

 właściciele lasów, 

 posiadacze samoistni lasów, 

 użytkownicy wieczyści lasów, 

 posiadacze lasów, stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu 

terytorialnego. 

  

Kiedy powstaje i wygasa obowiązek podatkowy 

Obowiązek podatkowy powstaje z pierwszym dniem miesiąca następującego po miesiącu, w 

którym powstał tytuł prawny do lasu lub nastąpiło objęcie lasu w posiadanie. Obowiązek 

podatkowy w podatku leśnym wygasa ostatniego dnia miesiąca, w którym przestały istnieć 

okoliczności, uzasadniające ten obowiązek. 

  

Czynności i dokumenty 

Podatnicy podatku leśnego składają Wójtowi Gminy Wierzbno: 

- informacje o lasach w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających 

powstanie albo wygaśnięcie obowiązku podatkowego lub od zaistnienia zdarzenia 

powodującego zmianę wysokości opodatkowania – dotyczy osób fizycznych IL-1, ZIL-1, 

ZIL-2, ZIL-3. 

- deklaracje na podatek leśny w terminie do 15 stycznia roku podatkowego, a jeżeli 

obowiązek podatkowy powstał po tym dniu – w terminie 14 dni od dnia wystąpienia 

okoliczności, które uzasadniają powstanie tego obowiązku lub od zaistnienia zdarzenia 

powodującego zmianę wysokości opodatkowania – dotyczy osób prawnych i jednostek 

organizacyjnych, w tym spółek nieposiadających osobowości prawnej – DL-1, ZDL-1, ZDL-2 

 

Kiedy i jak płaci się podatek 

Podatek płacą: 

- osoby fizyczne: w 4 ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego – 

do 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada roku podatkowego, 

- osoby prawne i jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, w tym spółki 

nieposiadające osobowości prawnej: za poszczególne miesiące w ratach proporcjonalnych do 

czasu trwania obowiązku podatkowego – do 15 dnia każdego miesiąca, 

  

W przypadku gdy kwota podatku nie przekracza 100 zł, płaci się go jednorazowo w terminie 

płatności pierwszej raty. 

  

 

Konto na które należy wpłacać podatek: 

Nr 26 9236 0008 0390 0853 2000 0010 



 


