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ZGŁOSZENIE OBOWIĄZKU PODATKOWEGO/ 

KOREKTA ZŁOŻONEJ INFORMACJI  

NA PODATEK LEŚNY OD OSÓB FIZYCZNYCH 
 

WYMAGANE DOKUMENTY 
 Informacja w sprawie podatku rolnego,  leśnego i od nieruchomości  – INRL-1. 

Druk do pobrania: 

- w Urzędzie w Referacie Gospodarki Budżetowej, parter, pokój nr 3, 

- na stronie internetowej: www.gmina-skoki.pl  

 

MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY 
Urząd Miasta i Gminy w Skokach, ul. Ciastowicza 11, 62-085 Skokach,  

Referat Gospodarki Budżetowej  

Godziny obsługi interesantów: poniedziałek 9:00-17:00, wtorek-piątek 7:30-15:30  

Złożenie dokumentów:  parter, pokój nr 3 lub pocztą na wskazany wyżej adres. 

Odbiór dokumentów:  Decyzja w sprawie wysokości podatku leśnego zostanie przesłana pocztą listem 

poleconym. Istnieje możliwość osobistego odbioru decyzji. Wówczas prosimy o podanie w informacji numeru 

telefonu w celu powiadomienia o możliwości odbioru decyzji. 

 

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY 
 Na podatniku ciąży obowiązek złożenia informacji podatkowej w terminie 14 dni od dnia zaistnienia 

okoliczności uzasadniających powstanie lub wygaśnięcie obowiązku w podatku leśnym lub od zaistnienia 

zmian mających wpływ na wysokość podatku.  

 Burmistrz Miasta i Gminy Skoki ustala w decyzji wysokość podatku  lub w trakcie roku podatkowego 

dokonuje jej zmiany w ciągu miesiąca od złożenia kompletu dokumentów. 

 

SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY 
1. Pobierz i wypełnij formularz podatkowy INRL-1.   

2. Złóż wypełniony druk w pokoju nr 3 lub prześlij pocztą. 

3. Poczekaj na doręczenie decyzji  w sprawie wysokości podatku leśnego.   

4. Jeżeli obliczona kwota podatku nie przekroczy kwoty 6,10 zł w danym roku, decyzji nie wydaje się. 

 

OPŁATY 
Podatek płatny jest w terminach i ratach określonych w decyzji podatkowej: 

 w kasie Urzędu Miasta i Gminy w Skokach, parter, pokój nr 5a, 

 lub na konto BS GNIEZNO o/SKOKI 43 9065 0006 0040 0400 0185 0001 

 w przypadku, gdy kwota podatku nie przekracza 100 zł, podatek jest płatny jednorazowo w terminie 

płatności pierwszej raty 

 

TRYB ODWOŁAWCZY 
Odwołanie od decyzji wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, ul. Dzieci Polskich 26,  

64-920 Piła za pośrednictwem Burmistrzem Miasta i Gminy Skoki w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji. 

 

DODATKOWE INFORMACJE 
1. Opodatkowaniu podatkiem leśnym podlegają grunty leśne sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków 

jako lasy, z wyjątkiem lasów zajętych na wykonywanie innej działalności gospodarczej niż działalność leśna. 

2. Podatnikami podatku leśnego są osoby fizyczne będące właścicielami lasów, posiadaczami samoistnymi 

lasów, użytkownikami wieczystymi lasów, posiadaczami lasów stanowiących własność Skarbu Państwa lub 

jednostki samorządu terytorialnego. 
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3. Podstawę opodatkowania podatkiem leśny stanowi powierzchnia lasu, wyrażona w hektarach, wynikająca z 

ewidencji gruntów i budynków.  

 

 

 

 

4. Wiek lasu określony jest w uproszczonym planie urządzania lasu, dostępnym do wglądu w pokoju nr 3. 

5. Formularz INRL-1 jest wspólny dla podatników podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości. 

6. Dodatkowych informacji udzielają pracownicy urzędu: Jagoda Jung-Kaźmierczak i Krystyna Torzewska pod 

numerem telefonu :  (61) 8925-839 lub e-mail: sekretariat@gmina-skoki.pl   

 

PODSTAWA PRAWNA 
 Art. 6 ust. 2-4 ustawa z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (tj. Dz.U. z 2013, poz. 465 ze 

zmianami). 

 Ustawa z dnia 29 sierpnia  1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j.  Dz.U. z 2015 r.  poz. 613 ze zm.). 

 Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego  z dnia 20 października 2015 r. w sprawie średniej 

ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze 

trzy kwartały 2015 r.  (MP  z 2015 r.  poz. 1028). 

 Uchwała nr XIV/78/2015 Rady Miejskiej Gminy Skoki z dnia 19.11.2015 r. w sprawie określenia wzorów 

formularzy informacji i deklaracji  podatkowych (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2015 r.  poz. 7138). 
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