
 

Uzasadnienie 
 

Podjęcie uchwały w sprawie wzorów formularzy na podatek leśny jest niezbędne  
ze względu na konieczność ich dostosowania do zmian w ustawie o podatku leśnym. 
Od 1 stycznia 2016 r. ustawodawca wyłączył kategorię lasów ochronnych z opodatkowania 
niższą stawką podatku leśnego (do końca 2015 roku obowiązuje obniżenie stawki o 50%). 
Dokonano też uaktualnienia nazwy Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa, która  
w 2003 roku została przekształcona w Agencję Nieruchomości Rolnych.  

 
Informacja o podatku leśnym 

 

1. Opodatkowaniu podatkiem leśnym podlegają określone w ustawie o podatku leśnym  
lasy, z wyjątkiem lasów zajętych na wykonywanie innej działalności gospodarczej niż 
działalność leśna. Lasem w rozumieniu ustawy są grunty leśne sklasyfikowane 
w ewidencji gruntów i budynków jako lasy. Podstawę opodatkowania podatkiem leśnym 
stanowi powierzchnia lasu, wyrażona w hektarach, wynikająca z ewidencji gruntów 
i budynków. 

 

2. Podatnikami podatku leśnego są osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne, 
w tym spółki, nieposiadające osobowości prawnej, będące: 

a) właścicielami lasów, 
b) posiadaczami samoistnymi lasów, 
c) użytkownikami wieczystymi lasów, 
d) posiadaczami lasów, stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki 

samorządu terytorialnego. 
 

3. Podatek leśny od 1 ha, za rok podatkowy wynosi równowartość pieniężną 0,220 m3 
drewna, obliczaną 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%. Średnią cenę sprzedaży drewna ustala się na podstawie komunikatu 
Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, ogłaszanego w Dzienniku Urzędowym 
Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski" w terminie 20 dni po upływie trzeciego 
kwartału. 

 

W sprawie stawek podatku leśnego nie jest więc konieczne podjęcie uchwały przez Radę 
Miasta, gdyż obowiązują stawki wynikające (pośrednio) z komunikatu Prezesa GUS 
o średniej cenie sprzedaży drewna. Rada Gminy może jednak obniżyć kwotę stanowiącą 
średnią cenę sprzedaży drewna przyjmowaną jako podstawa obliczania podatku leśnego 
na obszarze gminy. 

 

W roku 2015 stawka podatku leśnego wzrosła z 37,63 zł do 41,55 zł za 1 ha lasu 
(o 10,42 %), a w 2016 roku obowiązywać będzie stawka 42,19 zł. Cena bazowa dla 
podatku na rok 2015 rok wynosiła 188,85 zł, a na rok 2016 wynosi 191,77 zł (wzrost  
o 1,52%). Wobec tego stawka podatku leśnego w 2016 roku wyniesie 42,19 zł. 
  

4. W Rybniku podatnikami tego podatku są tylko nadleśnictwa władające lasami Skarbu 
Państwa. Pozostałe podmioty są zwolnione od tego podatku na mocy uchwały Rady 
Miasta Rybnika nr 22/II/2002 z dnia 3.12.2002 r. 

 
 



5. Osoby fizyczne są obowiązane złożyć organowi podatkowemu, właściwemu ze względu 
na miejsce położenia lasu, informacje o lasach, sporządzone na formularzach według 
ustalonego wzoru, w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających 
powstanie albo wygaśnięcie obowiązku w podatku leśnym, lub o zaistnieniu zmian. 
Osoby prawne, jednostki organizacyjne, w tym spółki, nieposiadające osobowości 
prawnej, jednostki organizacyjne Lasów Państwowych, a także jednostki organizacyjne 
Agencji Nieruchomości Rolnych są obowiązane: 

− składać, w terminie do dnia 15 stycznia, organowi podatkowemu, właściwemu 
ze względu na miejsce położenia lasów, deklaracje na podatek leśny na dany rok 
podatkowy, sporządzone na formularzu według ustalonego wzoru, a jeżeli 
obowiązek podatkowy powstał po tym dniu - w terminie 14 dni od dnia 
wystąpienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku; 

− odpowiednio skorygować deklaracje, w razie zaistnienia zmian, w terminie 
14 dni od dnia zaistnienia tych zmian. 

 

 


