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1. NIP / PESEL 
(niepotrzebne skreślić)1) 

 

 

2. Nr dokumentu                      Załącznik Nr 6  do Uchwały NR XIV/65/15 
                 Rady Gminy Paprotnia z dnia 25 listopada  2015 r.                                  

DL-1          

 
DEKLARACJA NA PODATEK LEŚNY  

3. Rok 

 
 

 Podstawa prawna: Ustawa z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 465 z późn. zm.) 

Składający: Formularz przeznaczony dla osób prawnych, jednostek organizacyjnych oraz spółek nie posiadających 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, nie 
posiadającymi osobowości prawnej. 

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 wysokość opodatkowania. 

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

A. MIEJSCE SKŁADANIA DEKLARACJI 

 4. Nazwa i adres siedziby organu podatkowego 

WÓJT GMINY PAPROTNIA 
08-107 PAPROTNIA, UL. 3 GO MAJA 2 

B. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI 
 

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

          1. deklaracja roczna    2. korekta deklaracji rocznej (miesiąc - rok)         ..……-…………… 

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

1. właściciel, użytkownik lub posiadacz                                2. współwłaściciel, współużytkownik lub współposiadacz 

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

D.1. DANE IDENTYFIKACYJNE  
 7. Rodzaj podatnika (zaznaczyć właściwy kwadrat): 

1. osoba fizyczna   2. osoba prawna   3. jednostka organizacyjna, w tym spółka, nie posiadająca osobowości prawnej 

 8. Nazwa pełna * / Nazwisko, pierwsze imię, drugie imię, data urodzenia ** 
 

 9. Nazwa skrócona * / Imię ojca, imię matki ** 

 10. Identyfikator REGON  

 

11.  Symbol PKD 12. Numer KRS  

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

 13. Kraj 14. Województwo 15. Powiat  

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

 20. Miejscowość 21. Kod pocztowy 22. Poczta 23. Telefon kontaktowy 

E. DANE DOTYCZĄCE PRZEDMIOTÓW OPODATKOWANIA 

 24. Położenie nieruchomości (adres), numery działek, numer księgi wieczystej 
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F. DANE DOTYCZĄCE LASÓW NIEPODLEGAJĄCYCH ZWOLNIENIU 

  
 

Rodzaj gruntów leśnych 

 
Powierzchnia w ha  

z dokładnością do 0,0001 ha 

 

 
Stawka  podatku 

 
 

zł,     gr 

 
Kwota  podatku 

 
 

zł,     gr 

 1. Lasy  25. 
 

 

26. 
 

             

27. 
 

             

 2. Lasy wchodzące w skład 
rezerwatów przyrody  

28. 
 

 

29. 
 

             

30. 
 

             

 3. Lasy wchodzące w skład 
parków narodowych 

31. 
 

 

32. 
 

             

33. 
 

             

G. ŁĄCZNA KWOTA PODATKU 
 Kwota podatku (po zaokrągleniu do pełnych złotych) ***) 

 
 

34. 
 

zł 
 

H. DANE DOTYCZĄCE ZWOLNIEŃ PODATKOWYCH 
 
 

Tytuł prawny zwolnienia 

 
Powierzchnia w ha 

z dokładnością do 0,0001 ha 

 
Stawka podatku 

 
 

zł,     gr 
 

Kwota podatku 
 

 
zł,     gr 

 35. 
 
 
 

             
36. 
 

             

 36. 
 
 
 

             
39. 
 

             

 37. 
 
 
 

             
42. 
 

             

 38. 
 
            

             

 39. 
 

 

I. INFORMACJA O ZAŁĄCZNIKACH 

  
40. Załącznik Z-1 składany (zaznaczyć właściwy kwadrat):                      

                                 tak                        nie 

J. PODPIS PODATNIKA / OSOBY REPREZENTUJĄCEJ PODATNIKA  
        

 

 41. Imię 42. Nazwisko 

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

 

44. Podpis (pieczęć) podatnika / osoby reprezentującej podatnika 
2)

 

 

K. ADNOTACJE ORGANU PODATKOWEGO 

 45. Uwagi organu podatkowego  
 

 46. Data (dzień - miesiąc - rok) 
 

 

47. Podpis przyjmującego formularz 

 

***) Pouczenie 

Niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 

17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2014 r. poz. 1619 z późn. zm.). 

 

1) Numer PESEL wpisują podatnicy będący osobami fizycznymi objętymi rejestrem PESEL, nieprowadzący działalności gospodarczej lub  

    niebędący zarejestrowanymi podatnikami podatku od towarów i usług. Identyfikator podatkowy NIP wpisują pozostali podatnicy. 
2) Niepotrzebne skreślić. 
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KLAUZULA INFORMACYJNA 

PODATKI 

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. 

w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 

przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE 

L 119, s. 1) -  dalej RODO - informuję, że:  

I. Administratorem danych osobowych w Urzędzie Gminy Paprotnia jest Wójt Gminy Paprotnia, adres: 

ul. 3-go Maja 2, 08-107 Paprotnia, adres e- mail: ug@paprotnia.pl, tel./fax 25 631 21 10.  

II. Z Inspektorem Ochrony Danych wyznaczonym do kontaktów z osobami, których dane dotyczą w sprawach 

związanych z przetwarzaniem ich danych osobowych oraz z wykonywaniem praw przysługujących im na mocy 

rozporządzenia 2016/679 można skontaktować się pisząc na adres e-mail: iod@paprotnia.pl, lub adres siedziby 

wskazany w pkt. I. 

III. Cele i podstawy przetwarzania  

Dane osobowe będą przetwarzane w celu prowadzenia spraw związanych z naliczaniem, przyjmowaniem, 

księgowaniem podatków i opłat lokalnych, oraz podatku transportowego, zwrotem podatku akcyzowego, 

umorzeniem lub rozłożeniem na raty podatku oraz przyznaniem ulg podatkowych na podstawie: 

- Ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych, 

- Ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym, 

- Ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, 

- Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa, 

- Ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym, 

- Ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego 

wykorzystywanego do produkcji rolnej. 

(podstawa z art. 6 ust. 1 lit. c RODO) 

IV. Odbiorcy danych 

Dane osobowe mogą zostać ujawnione podmiotom przetwarzającym dane osobowe w imieniu Administratora, 

wspomagającym w funkcjonowaniu systemów informatycznych. 

V. Okres przechowywania danych  

Dane osobowe przetwarzane w celu wskazanym w pkt. III będą przechowywane przez okres niezbędny do 

realizacji celu, dla jakiego zostały zebrane, a następnie w celach archiwalnych w interesie publicznym zgodnie z 

obowiązującą w Urzędzie Gminy Paprotnia Instrukcją kancelaryjną oraz przepisami o archiwizacji dokumentów 

(ustawa z dnia 14 lipca 1983 r.  o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach). 

VI. Prawa osób, których dane dotyczą: 

Zgodnie z RODO, przysługuje Pani/Panu: 

a. prawo dostępu do swoich danych osobowych; 

b. prawo do sprostowania (poprawiania) danych; 

c. prawo do ograniczenia przetwarzania danych; 

d. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych - 

gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; 

VII. Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych 

Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym. Osoba, której dane dotyczą, jest zobowiązana do ich 

podania. Konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwości rozpatrzenia wniosku.  

VIII. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji 

Pani/Pana dane nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o którym 

mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO. 
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