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1. NIP / PESEL (niepotrzebne skre�li�)
1)

…………………………………………………

2. Nr dokumentu Zał�cznik Nr 9 
do uchwały nr IX/57/15 

Rady Gminy Łomazy 

z dnia 26.11.2015 r.

DL-1         

DEKLARACJA NA PODATEK LE�NY  

3. Rok 

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 30 pa�dziernika 2002 r. o podatku le�nym (Dz. U. z 2013 r. poz. 465 z pó�n. zm.). 

Składaj�cy: 

Formularz przeznaczony dla osób prawnych, jednostek organizacyjnych oraz spółek nieposiadaj�cych osobowo�ci prawnej b�d�cych 
wła�cicielami lasów, posiadaczami samoistnymi lasów, u	ytkownikami wieczystymi lasów, posiadaczami lasów stanowi�cych własno�� Skarbu 

Pa
stwa lub jednostki samorz�du terytorialnego oraz dla osób fizycznych b�d�cych współwła�cicielami lub współposiadaczami z osobami 
prawnymi lub z jednostkami organizacyjnymi, w tym spółkami, nieposiadaj�cymi osobowo�ci prawnej. 

Termin składania: 
Do dnia 15 stycznia ka	dego roku podatkowego lub w terminie 14 dni od zaistnienia okoliczno�ci maj�cych wpływ na powstanie (wyga�ni�cie) 
obowi�zku podatkowego lub wysoko�� opodatkowania. 

Miejsce składania: Organ podatkowy wła�ciwy ze wzgl�du na miejsce poło	enia nieruchomo�ci le�nych - wójt, burmistrz, prezydent miasta. 

A. MIEJSCE SKŁADANIA DEKLARACJI 
4. Nazwa i adres siedziby organu podatkowego 
WÓJT GMINY ŁOMAZY 
Plac jagiello�ski 27 
21-532 ŁOMAZY 

B. OBOWI�ZEK ZŁO�ENIA DEKLARACJI
Podatnik ma obowi�zek zło	enia wraz z korekt� deklaracji pisemnego uzasadnienia przyczyny korekty - art. 81 ustawy Ordynacja podatkowa.

5. Okoliczno�ci powoduj�ce obowi�zek zło�enia deklaracji (zaznaczy� wła�ciwy kwadrat):

�1. deklaracja roczna � 2. korekta deklaracji rocznej (miesi�c – rok)  ………–…………………

C. PODMIOT ZOBOWI�ZANY DO ZŁO�ENIA DEKLARACJI 
6. Rodzaj podmiotu (zaznaczy� wła�ciwy kwadrat):

�1. wła�ciciel, u	ytkownik lub posiadacz � 2. współwła�ciciel, współu	ytkownik lub współposiadacz 

D. DANE PODATNIKA
* - dotyczy podatnika nieb�d�cego osob� fizyczn�     ** - dotyczy podatnika b�d�cego osob� fizyczn�

D.1. DANE IDENTYFIKACYJNE  
 7. Rodzaj podatnika (zaznaczy� wła�ciwy kwadrat):

�1. osoba fizyczna  � 2. osoba prawna  � 3. jednostka organizacyjna, w tym spółka, nieposiadaj�ca osobowo�ci prawnej

 8. Nazwa pełna * / Nazwisko ** 

9. Nazwa skrócona * / Pierwsze imi�, drugie imi� ** 

Pola 10, 11, 12 wypełnia osoba fizyczna w przypadku, gdy numer PESEL nie został nadany.

10. Data urodzenia (dzie
 - miesi�c - rok) 11. Imi� ojca 12. Imi� matki  

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

 13. Kraj 14. Województwo 15. Powiat  

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

 20. Miejscowo�	 21. Kod pocztowy 22. Poczta 

1) Numer PESEL wpisuj� podatnicy b�d�cy osobami fizycznymi obj�tymi rejestrem PESEL, nieprowadz�cy działalno�ci gospodarczej lub 
nieb�d�cy zarejestrowanymi podatnikami podatku od towarów i usług. Identyfikator podatkowy NIP wpisuj� pozostali podatnicy. 
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E. DANE DOTYCZ�CE LASÓW NIEPODLEGAJ�CYCH ZWOLNIENIU 

Rodzaj gruntów le�nych 
Powierzchnia  

w ha  
z dokładno�ci� do 1m

2  2)

Stawka podatku 

zł,     gr

Kwota podatku 

zł,     gr
1. Lasy  23.

                              , 

24.

,            

25.

,            

2. Lasy wchodz�ce w skład 

rezerwatów przyrody  

26.

                              , 

27.

,            

28.

,            

3. Lasy wchodz�ce w skład 

parków narodowych 

29.

                              , 

30.

,            

31.

,            

F. Ł�CZNA KWOTA PODATKU 
Kwota podatku (w pełnych złotych) 

3) 32.

zł

G. INFORMACJA O ZAŁ�CZNIKACH (do niniejszej deklaracji doł�czono)

33. Liczba zał�czników ZL-1/A  34. Zał�cznik ZL-1/B składany (zaznaczy� wła�ciwy kwadrat):

� tak  � nie

H. PODPIS PODATNIKA / OSOBY REPREZENTUJ�CEJ PODATNIKA  

35. Imi� 36. Nazwisko 

37. Data wypełnienia deklaracji (dzie
 - miesi�c - rok) 38. Podpis (piecz�	) podatnika / osoby reprezentuj�cej podatnika 
4)

I. ADNOTACJE ORGANU PODATKOWEGO
39. Uwagi organu podatkowego  

40. Data (dzie
 - miesi�c - rok) 41. Podpis przyjmuj�cego formularz 

POUCZENIE 

Niniejsza deklaracja stanowi podstaw� do wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie z przepisami ustawy 

z dnia 17 czerwca 1966 r. o post�powaniu egzekucyjnym w administracji (Dz.U. z 2014 r. poz. 1619 

z pó
n. zm.). 

2) Nale	y poda� z dokładno�ci� do czterech miejsc po przecinku. 

3) Kwoty podatków zaokr�gla si� do pełnych złotych w ten sposób, 	e ko
cówki kwot wynosz�ce mniej ni	 50 groszy pomija si�, a ko
cówki kwot 

wynosz�ce 50 i wi�cej groszy podwy	sza si� do pełnych złotych. 

4) Niepotrzebne skre�li�.


