UCHWAŁA NR 62/559/18
RADY MIEJSKIEJ BIELAWY
z dnia 14 listopada 2018 r.
w sprawie określenia wzoru formularza informacji o lasach i deklaracji na podatek leśny oraz określenia
formatu elektronicznego, warunków i trybu składania deklaracji i informacji na podatek leśny za pomocą
środków komunikacji elektronicznej
Na podstawie art.18 ust. 2 pkt. 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 2018 r.,
poz. 994, poz. 1000, poz. 1349 i poz. 1432) i art. 6 ust. 9, ust. 10, ust. 11 ustawy z dnia 30 października 2002 r.
o podatku leśnym (t.j. Dz. U. 2017r., poz. 1821, z 2018r. poz. 1588 i poz. 1669) Rada Miejska uchwala, co
następuje:
§ 1. Ustala się do stosowania na terenie Gminy Bielawa określone w załącznikach numer 1-3 do Uchwały
wzory formularzy:
1)DL - 1 Deklaracja na podatek leśny - Załącznik numer 1,
2)DL - 1/A Deklaracja na podatek leśny - część uzupełniająca dane o nieruchomościach leśnych - Załącznik
numer 2,
3)IL - 1 Informacja o lasach - Załącznik numer 3.
§ 2. Określa się następujące warunki i tryb składania deklaracji i informacji, o których mowa w § 1, za pomocą
środków komunikacji elektronicznej:
1)Format elektroniczny deklaracji i informacji został określony w jednym z następujących formatów danych:
PDF, XML, przy czym wzory deklaracji i informacji stanowią załączniki do uchwały.
2)Formularze deklaracji i informacji są umieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie
http://bielawa. finn.pl/ ( prawo, podatki i opłaty lokalne).
3)Deklaracje i informacje podatkowe przesyłane za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej muszą
być opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego
certyfikatu w rozumieniu ustawy z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji
elektronicznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1579 ze zm.) lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP
zgodnie z art. 20a i 20ae ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów
realizujących zadania publiczne (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 570 ze zm.).
4)Deklaracje i informacje podatkowe, o których mowa w § 1 niniejszej uchwały mogą być przesyłane przez
podatników w formie elektronicznej za pośrednictwem strony internetowej Elektronicznej Platformy Usług
Administracji Publicznej.
5)Przekazywanie za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej deklaracji i informacji podatkowych
określonych w § 1 niniejszej uchwały musi odbywać się w sposób zapewniający bezpieczeństwo,
wiarygodność i niezaprzeczalność danych w nich zawartych oraz w sposób zapewniający ich ochronę przed
nieuprawnionym dostępem.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Bielawa.
§ 4. Traci moc uchwała Nr 28/270/16 Rady Miejskiej Bielawy z dnia 26 października 2016 roku w sprawie
określenia wzoru formularza informacji o lasach i deklaracji na podatek leśny oraz określenia formatu
elektronicznego, warunków i trybu składania deklaracji i informacji na podatek leśny za pomocą środków
komunikacji elektronicznej.
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§ 5. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego i wchodzi w życie
z dniem 1 stycznia 2019 roku.

Przewodnicząca Rady Miejskiej
Marta Masyk
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Numer Identyfikacji Podatkowej składającego deklarację

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 62/559/18
.....................................................................................................

Rady Miejskiej Bielawy
z dnia 14 listopada 2018 r.

DL-1

DEKLARACJA NA PODATEK LEŚNY

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 30 października 2002r. o podatku leśnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1821 ze zm.)

Składający:

Formularz przeznaczony dla osób prawnych, jednostek organizacyjnych, w tym spółek, nieposiadających osobowości
prawnej będących właścicielami lasów, posiadaczami samoistnymi lasów, użytkownikami wieczystymi lasów , posiadaczami
lasów stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego oraz dla osób fizycznych będących
współwłaścicielami lub współposiadaczami z osobami prawnymi lub z jednostkami organizacyjnymi, w tym spółkami
nieposiadającymi osobowości prawnej, dla jednostek organizacyjnych Lasów Państwowych, a także jednostek
organizacyjnych Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa

Termin składania:

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

Miejsce składania

Burmistrz Miasta Bielawa - właściwy ze względu na miejsce położenia lasów.

A.

na rok

1. Status składającego deklarację (należy zaznaczyć właściwy kwadrat):
q Osoba fizyczna, q Osoba prawna, q Jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej,

B. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI
2. Okoliczności powodujące obowiązek złożenia deklaracji (zaznaczyć właściwy kwadrat):
q Deklaracja roczna, q Korekta deklaracji rocznej (miesiąc, rok) …..................................
Przyczyny złożenia korekty ….......................................................................................................................................................................
…....................................................................................................................................................................................................................

C.

MIEJSCE SKŁADANIA DEKLARACJI
BURMISTRZ MIASTA BIELAWA, PL. WOLNOŚCI 1, 58-260 BIELAWA

D.

DANE PODATNIKA: * - DOTYCZY OSOBY PRAWNEJ, ** - DOTYCZY OSOBY FIZYCZNEJ
D.1 DANE IDENTYFIKACYJNE
3. Nazwa pełna * / Nazwisko **
4. Nazwa skrócona * / Pierwsze imię, drugie imię **
5. Identyfikator REGON

6. PESEL **

Pola 7,8, 9 wypełnia osoba fizyczna, gdy numer PESEL nie został nadany
7. Data urodzenia

8. Imię ojca

9. Imię matki

D.2 ORGAN REJESTROWY *
10. Nazwa organu rejestrowego:
11. Dane osoby reprezentującej firmę:
12. Nazwa, numer rejestru i data rejestracji:

13. Klasa PKD/EKD

D.3 ADRES SIEDZIBY * / ADRES ZAMIESZKANIA **

E.

14. Kraj

15. Województwo

16. Powiat

17. Gmina

18. Ulica

19. Nr domu

21. Miejscowość

22. Kod pocztowy

23. Poczta

20. Nr lokalu

24. Telefon
25. Fax
26. Adres e-mail
Podatek leśny należy wpłacać na indywidualny rachunek bankowy nadany Podatnikowi przez Gminę Bielawa,
W przypadku Podatników składających deklarację po raz pierwszy, na rachunek bankowy:
SANTANDER BANK POLSKA S.A. 1 O/BIELAWA 26 1090 2284 0000 0005 8600 0060

DL-1
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DOTYCZĄCE PRZEDMIOTÓW OPODATKOWANIA (W PRZYPADKU POSIADANIA WIELU NIERUCHOMOŚCI LEŚNYCH
F. DANE
NALEŻY WYPEŁNIĆ CZĘŚĆ UZUPEŁNIAJĄCĄ DL-1A DEKLARACJI)
27. Forma władania
(należy zaznaczyć właściwe)

q własność
q współwłasność
q użytkowanie wieczyste
q współużytkowanie wieczyste

q posiadanie zależne
q współposiadanie zależne
q posiadanie samoistne
q współposiadanie samoistne

28. Nr księgi wieczystej
(dokumentu zbiorów)

29. Położenie
Obręb.............................................................................................................................................
Numer działki.................................................................................................................................
30. Identyfikator działki
.

.

OBRĘB

ARKUSZ MAPY

NR DZIAŁKI

31. ŁĄCZNA POWIERZCHNIA LASU
(w ha fizycznych)

1)

G. DANE DOTYCZĄCE PRZEDMIOTÓW OPODATKOWANIA NIEPODLEGAJĄCYCH ZWOLNIENIU
Położenie

Powierzchnia
w ha
fizycznych

1)

Stawka podatku obliczana
na podstawie art. 4 ust. 1
ustawy o podatku leśnym

Kwota podatku
w zł, gr

32. LASY

33. LASY WCHODZĄCE W SKŁAD
REZERWATÓW PRZYRODY
34. LASY WCHODZĄCE W SKŁAD
PARKÓW NARODOWYCH

35.

ŁĄCZNA KWOTA PODATKU (PO ZAOKRĄGLENIU DO PEŁNYCH ZŁOTYCH)

H. ZWOLNIENIA Z PODATKU LEŚNEGO – na podstawie ustawy o podatku leśnym
Tytuł prawny zwolnienia

Powierzchnia
w ha fizycznych

1)

Kwota zwolnienia
w zł, gr

ZWOLNIENIA PRZEDMIOTOWE
36. Art. 7 ust. 1 pkt 1- lasy z drzewostanem w wieku do 40 lat

37. Art. 7 ust. 1 pkt 2 - lasy wpisane indywidualnie do rejestru zabytków
38. Art. 7 ust. 1 pkt 3 - użytki ekologiczne

ZWOLNIENIA PODMIOTOWE
39. Art. 7 ust. 2 pkt 1 - uczelnie

40. Art. 7 ust. 2 pkt 1a - federacje podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki
41. 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
42. Art. 7 ust. 2 pkt 3 - instytuty naukowe i pomocnicze jednostki naukowe Polskiej
Akademii Nauk
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Powierzchnia
w ha fizycznych

Tytuł prawny zwolnienia

1)

Kwota zwolnienia
w zł, gr

43. Art. 7 ust. 2 pkt 4 - 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 2018 r., poz. 1475 ze 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
44. Art. 7 ust. 2 pkt 5 - instytuty badawcze
45. Art. 7 ust. 2 pkt 6 – 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
46. Art. 7 ust. 2 pkt 7 - Krajowy Zasób Nieruchomości, w zakresie nieruchomości
wchodzących w skład Zasobu Nieruchomości, o którym mowa w ustawie z dnia 20 lipca
2017 r. o Krajowym Zasobie Nieruchomości (Dz. U. poz. 1529)
47. Inne zwolnienia na podstawie ustawy o podatku leśnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1821
ze zm.)
48. Art. 7 ust 3 / Uchwała Rady Miasta
49. ŁĄCZNA

I.

KWOTA ZWOLNIENIA (PO ZAOKRĄGLENIU DO PEŁNYCH ZŁOTYCH)

ADRES DO KORESPONDENCJI
50. Adres do korespondencji (jeśli jest inny niż adres siedziby)

J.

PODPIS PODATNIKA

51. Imię i nazwisko osoby reprezentującej podatnika

52. Podpis i pieczęć osoby reprezentującej podatnika

53. Imię i nazwisko osoby reprezentującej podatnika

54. Podpis i pieczęć osoby reprezentującej podatnika

55. Imię i nazwisko osoby odpowiedzialnej za prawidłowe wypełnienie deklaracji

56. Telefon kontaktowy

57. Data wypełnienia zgłoszenia
(dzień – miesiąc - rok)

K. INFORMACJA O CZĘŚCIACH UZUPEŁNIAJĄCYCH DL-1/A (do niniejszej deklaracji dołączono)
CZEŚĆ UZUPEŁNIAJĄCA DL-1/A (liczba) …......................................
(należy wypełnić w przypadku posiadania wielu nieruchomości leśnych)

L.

ADNOTACJE ORGANU PODATKOWEGO
58. Uwagi organu podatkowego
Sprawdzono pod względem merytorycznym oraz formalno-rachunkowym:

Data: ………………………… Podpis: ………………………………………

59. Identyfikator przyjmującego formularz
1)

60. Podpis przyjmującego formularz

należy podać z dokładnością do czterech miejsc po przecinku

Pouczenie;
W przypadku niewpłacenia w określonych ustawowo terminach kwoty należnego podatku lub wpłacenia jej w niepełnej wysokości,
niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 czerwca 1966r. o
postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2018r. poz. 1314 ze zm.)

DL-1
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Pieczęć nagłówkowa

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 62/559/18
Rady Miejskiej Bielawy
z dnia 14 listopada 2018 r.

DL-1/A
Lp.

1

DEKLARACJA NA PODATEK LEŚNY – CZĘŚĆ UZUPEŁNIAJĄCA DANE O NIERUCHOMOŚCIACH LEŚNYCH
(należy wypełnić w przypadku posiadania kilku działek)

Adres
nieruchomości

Tytuł prawny *

2

Nr księgi wieczystej lub
zbioru dokumentów

3

4

Nr działki

Obręb

5

Arkusz
mapy

6

*

należy wpisać odpowiednio: właściciel, współwłaściciel, użytkownik wieczysty, współużytkownik wieczysty, posiadacz zależny (np. dzierżawca),
współposiadacz zależny (np. dzierżawca), posiadacz samoistny, współposiadacz samoistny, zarząd i inne sposoby.

**

należy podać z dokładnością do czterech miejsc po przecinku.

7

Powierzchnia działki
w ha fizycznych **

8

DL-1/A 1/2
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1

2

3

4

5

6

7

8

ŁĄCZNA POWIERZCHNIA DZIAŁEK

.......................................................
(data i podpis osoby sporządzającej)

………………….................…

............................................................

Telefon

podpisy podatnika / osób upoważnionych
do reprezentowania podatnika)

DL-1/A 2/2
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Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 62/559/18
Rady Miejskiej Bielawy
z dnia 14 listopada 2018 r.

IL-1

INFORMACJA O LASACH

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 30 października 2002r.o podatku leśnym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1821 ze zm.)

Składający:

Formularz przeznaczony dla osób fizycznych będących właścicielami lasów, posiadaczami samoistnymi lasów,
użytkownikami wieczystymi lasów, posiadaczami lasów stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu
terytorialnego.

Termin składania:

W terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności mających wpływ na powstanie (wygaśnięcie) obowiązku podatkowego
lub na wysokość opodatkowania.

Organ podatkowy

Burmistrz Miasta Bielawa - właściwy ze względu na miejsce położenia lasów.

A.

OBOWIĄZEK SKŁADANIA INFORMACJI
1.

Okoliczności powodujące obowiązek złożenia informacji (zaznaczyć właściwy kwadrat):

q
q
B.

1. Informacji składana po raz pierwszy,
3. Informacja składana indywidualnie

q
q

2. Korekta informacji
4. Informacja składana wspólnie z małżonkiem

MIEJSCE SKŁADANIA INFORMACJI
BURMISTRZ MIASTA BIELAWA, PL. WOLNOŚCI 1, 58-260 BIELAWA

C. DANE PODATNIKA
C.1. DANE IDENTYFIKACYJNE

2. Nazwisko

3. Pierwsze imię, drugie imię

4. Imię ojca

5. Imię matki

6. Numer PESEL

7. Numer Identyfikacji Podatkowej

C.2. ADRES ZAMIESZKANIA
8. Kraj

9. Województwo

10. Powiat

11. Miejscowość

12. Ulica

13. Nr domu

15. Kod pocztowy

16. Adres e-mail*

14. Nr lokalu

17. Nr telefonu*

C.3. DANE IDENTYFIKACYJNE WSPÓŁMAŁŻONKA
(należy wypełnić, gdy przedmiot opodatkowania stanowi małżeńską wspólność ustawową)

18. Nazwisko

19. Pierwsze imię, drugie imię

20. Imię ojca

21. Imię matki

22. PESEL

23. Numer Identyfikacji Podatkowej

C.4. ADRES ZAMIESZKANIA WSPÓŁMAŁŻONKA

24. Kraj

25. Województwo

26. Powiat

27. Miejscowość

28. Ulica

29. Nr domu

31. Kod pocztowy

32. Adres e-mail*

30. Nr lokalu

33. Nr telefonu*

IL-1
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D.

D.1.

D.2.

DANE DOTYCZĄCE PRZEDMIOTÓW OPODATKOWANIA

DATA NABYCIA, ZBYCIA (zawarcia umowy) LUB ZMIANY
DOKUMENT

(na podstawie którego dokonano nabycia, zbycia lub

34.
___ ___ - ___ ___ - ___ ___ ___ ___
35.

zmiany)
36.

D.3.

PRZYCZYNA ZŁOŻENIA INFORMACJI

D.4.

TYTUŁ PRAWNY

(zaznaczyć właściwy kwadrat):

37. Rodzaj własności

38. Rodzaj posiadania

samoistnego

q - własność
q - współwłasność

D.5.

Nr księgi wieczystej (dokumentu zbiorów)

Położenie

D.6.

D.7.

E.

F.

q - posiadanie
q - współposiadanie

39. Rodzaj użytkowania

40. Rodzaj posiadania zależnego

q - użytkowanie wieczyste
q - współużytkowanie

q - posiadanie
q - współposiadanie

41.

42. Obręb...........................................................................................................................................................................
Numer działki..............................................................................................................................................................

ŁĄCZNA POWIERZCHNIA LASU
(w ha fizycznych)

43.

1)

DANE DOTYCZĄCE PRZEDMIOTÓW OPODATKOWANIA NIEPODLEGAJĄCYCH ZWOLNIENIU
Położenie

Powierzchnia w ha
1)
fizycznych

1. LASY

44.

45.

46.

2. LASY WCHODZĄCE W SKŁAD
REZERWATÓW PRZYRODY

47.

48.

49.

3. LASY WCHODZĄCE W SKŁAD
PARKÓW NARODOWYCH

50.

51.

52.

UWAGI

INFORMACJA O ZWOLNIENIACH OD PODATKU LEŚNEGO
53.Zwolnienie na podstawie art. 7 ustawy o podatku leśnym lub zwolnienie na mocy odrębnych ustaw. Podać: numer działki, obręb, numer KW,
powierzchnię gruntów w ha przedmiotów zwolnionych oraz przepis prawa z jakiego tytułu występuje zwolnienie

G.

INFORMACJA O POZOSTAŁYCH WSPÓŁWŁAŚCICIELACH
54. Nazwisko, imię, adres zamieszkania
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H. ADRES DO KORESPONDENCJI (podaje się w przypadku adresu innego niż zamieszkania)
55.

I.

PODPIS PODATNIKÓW / OSÓB UPOWAŻNIONYCH
I.1. PODATNIK / OSOBA UPOWAŻNIONA

2)

56. Imię

57. Nazwisko

58. Data wypełnienia

59. Podpis podatnika/osoby upoważnionej 2)

I.2. WSPÓŁMAŁŻONEK / OSOBA UPOWAŻNIONA

2)

60. Imię

61. Nazwisko

62. Data wypełnienia

63. Podpis podatnika/osoby upoważnionej 2)

J. ADNOTACJE ORGANU PODATKOWEGO
Uwagi organu podatkowego
Sprawdzono pod względem merytorycznym i formalno-rachunkowym:

Data:………………………………………………
Podpis: …………………………………………..

Data (dzień - miesiąc - rok)

*
1)
2)

Podpis przyjmującego formularz

pola adres e-mail i nr telefonu są nieobowiązkowe,
należy podać z dokładnością do czterech miejsc po przecinku,
niepotrzebne skreślić.
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Uzasadnienie
W przedłożonym projekcie uchwały dokonuje się zmiany zapisów we wzorach formularzy informacji o lasach oraz
deklaracji na podatek leśny wprowadzonych uchwałą Nr 28/270/16 Rady Miejskiej Bielawy z dnia 26 października
2016 roku w sprawie określenia wzoru formularza informacji o lasach i deklaracji na podatek leśny oraz okreslenia
formatu elektronicznego, warunków i trybu składania deklaracji i informacji na podatek leśny za pomocą środków
komunikacji elektronicznej.
We wzorach formularzy deklaracji i informacji na podatek leśny dokonano zmian wynikających ze zmian ustawy z
dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1821 ze zm.), oraz zmiany nazwy banku
obsługującego Gminę.
W projekcie uchwały nie przedkłada się obniżenia ceny sprzedaży drewna przyjmowanej jako podstawę obliczenia
podatku leśnego na obszarze Gminy Bielawa. Zgodnie z ustawą z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym
(t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1821 ze zm.) podatek leśny od 1 ha za rok podatkowy wynosi równowartość pieniężną
0,220 m³ drewna, obliczoną według średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy
kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy. Dla lasów wchodzących w skład rezerwatów przyrody i parków
narodowych stawka podatku leśnego ulega obniżeniu o 50 %.
Stawki podatku leśnego w danym roku podatkowym ustalane są w oparciu o średnią cenę sprzedaży drewna
uzyskaną przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy na podstawie
komunikatu 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. z dnia 19 października 2018 r. poz. 1005). Ogłoszona cena wynosi 191,98 zł za 1m3.

Na podstawie powyższego stawka podatku leśnego obowiązująca w 2019 roku wynosi:
•

dla gruntów leśnych: równowartość pieniężną 0,220 m3 drewna i wynosi 42,2356 zł od 1 ha
fizycznego,

•

dla lasów ochronnych oraz lasów, wchodzących w skład rezerwatów przyrody i parków narodowych
stawka podatku leśnego ulega obniżeniu o 50% i wynosi 21,1178 zł od 1 ha fizycznego gruntów
leśnych.

Id: 75BFF9A5-5707-4C16-BDBB-1DF33C46AA50. Podpisany

Strona 1

