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1. Nazwa sprawy  
 

Zwolnienia od podatku leśnego wynikające z mocy ustawy – osoby 
fizyczne/osoby prawne 

 
2. Miejsce załatwienia sprawy  
Urząd Miejski w Lipianach - Sekretariat - pokój nr 18 lub Biuro Obsługi Interesantów - 
pokój nr 6.  Poniedziałek-Piątek 7.00-15.00; e-mail umig@lipiany.pl  
 
3. Podstawa prawna  
• Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015r. poz. 613  

z późn. zm.) 
• Ustawa z dnia 30 października 2002r. o podatku leśnym (Dz. U. z 2016r. poz. 374  

z późn. zm) 
 

4. Wymagane dokumenty 
1) Osoby prawne – zwolnienie z mocy ustawy - wypełniona deklaracja/korekta deklaracji 

wykazująca lasy w przedmiotach zwolnionych - Deklaracja na podatek leśny DL - 1 
2) Osoby fizyczne – zwolnienie z mocy ustawy - wypełniona informacja/korekta 

informacji wykazująca lasy w przedmiotach zwolnionych - Informacja na podatek 
leśny IL – 1  

 
Sposób dostarczenia: osobiście lub pocztą. 

 
5. Opłata  

 Brak opłat. 
 

6. Termin  załatwienia 
Bez zbędnej zwłoki - w terminie do 1 miesiąca. W sprawach szczególnie 
skomplikowanych termin ten może ulec wydłużeniu do 2 miesięcy.  

 
7. Sposób załatwienia 

a) Osoby fizyczne: 
− w przypadku posiadania wyłącznie przedmiotów zwolnionych - złożenie przez 

podatnika informacji 
− w przypadku posiadania przedmiotów zwolnionych i przedmiotów do 

opodatkowania - wydanie decyzji ustalającej wysokość zobowiązania 
podatkowego uwzględniającej jedynie przedmioty podlegające opodatkowaniu  

b) Osoby prawne: 
− w przypadku posiadania wyłącznie przedmiotów zwolnionych - złożenie przez 

podatnika deklaracji i wyliczenie kwoty zwolnienia, 
− w przypadku posiadania przedmiotów zwolnionych i przedmiotów do 

opodatkowania – złożenie przez podatnika deklaracji i wyliczenie kwoty podatku  
i kwoty zwolnienia.  
Kwota podatku wynikająca z deklaracji jest podatkiem do zapłaty. W przypadkach 
wymagających przeprowadzenia postepowania podatkowego wydawana jest 
decyzja określająca wysokość zobowiązania podatkowego. 

Sposób odbioru decyzji: osobiście lub pocztą. 
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8. Tryb odwoławczy 
1) Od decyzji Burmistrza Lipian przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium 

Odwoławczego w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji za pośrednictwem 
organu, który rozstrzygnięcie wydał.  

2) Na skorygowaną przez organ podatkowy deklarację w trybie art. 274 § 1 pkt 1 ustawy 
ordynacja podatkowa podatnik może wnieść sprzeciw do organu, który dokonuje 
korekty, w terminie 14 dni od dnia doręczenia uwierzytelnionej kopii skorygowanej 
deklaracji. Wniesienie sprzeciwu anuluje korektę. 

 
9. Informacje dodatkowe 
Na podstawie ustawy o podatku leśnym zwalnia się od podatku leśnego: 
− lasy z drzewostanem w wieku do 40 lat; 
− lasy wpisane indywidualnie do rejestru zabytków; 
− użytki ekologiczne; 
− uczelnie; 
− publiczne i niepubliczne jednostki organizacyjne objęte systemem oświaty oraz 

prowadzące je organy, w zakresie lasów zajętych na działalność oświatową; 
− instytuty naukowe i pomocnicze jednostki naukowe Polskiej Akademii Nauk; 
− prowadzących zakłady pracy chronionej spełniające warunek, o którym mowa 

w art. 28 ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji 
zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. 
z 2011 r. poz. 721, z późn. zm.), lub zakłady aktywności zawodowej w zakresie 
lasów wymienionych w decyzji w sprawie przyznania statusu zakładu pracy 
chronionej lub zakładu aktywności zawodowej lub zgłoszonych wojewodzie - 
zajętych na prowadzenie tego zakładu, z wyłączeniem lasów, które znajdują się 
w posiadaniu zależnym podmiotów niebędących prowadzącymi zakłady pracy 
chronionej spełniające warunek, o którym mowa w art. 28 ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy 
z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu 
osób niepełnosprawnych lub zakłady aktywności zawodowej; 

− instytuty badawcze; 
− przedsiębiorców o statusie centrum badawczo-rozwojowego uzyskanym na 

zasadach określonych w przepisach o niektórych formach wspierania działalności 
innowacyjnej, w odniesieniu do przedmiotów opodatkowania zajętych na cele 
prowadzonych badań i prac rozwojowych. 

 
10. Załączniki 
Wzór deklaracji na podatek leśny oraz wzór informacji na podatek leśny: 
http://bip.lipiany.pl/ Zakładka: Prawo lokalne – podatki, opłaty  
 


