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• ustawa z dnia 30.10.2002.r.o podatku leśnym (Dz. U. Nr 200 poz.1682 z późn. zm),
• ustawa z dnia 29.08.1997r.. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8 poz. 60 z późn. zm.),
• Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z 20.10.2009r. w sprawie średniej ceny sprzedaŜy drewna,
obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej za pierwsze trzy kwartały 2009r. (M.P. Nr 69, poz.896),
• uchwała Nr XXIX/236/05 Rady Miejskiej w Koźminie Wlkp. z dnia 6.12.2005r. w sprawie określenia wzorów
formularzy informacji i deklaracji podatkowych (Dz. Urz. Woj. Wielkop. Nr 193, poz.5359).

I. WYMAGANE DOKUMENTY
- informacja w sprawie podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego I–NRL (F-PiK - 01/01)
II. OPŁATY
Nie pobiera się.
III. TERMIN ODPOWIEDZI
Do 20 dni od złoŜenia informacji, a w przypadku konieczności przeprowadzenia postępowania
wyjaśniającego – do 1 miesiąca.
IV. KOMÓRKA ODPOWIEDZIALNA ZA REALIZACJĘ
Stanowiska ds. podatków i opłat – pokój nr 2, tel. 062 7219-329.
V. SPOSÓB POSTĘPOWANIA
1) W przypadku powstania obowiązku podatkowego (kupno terenu leśnego), wygaśnięcia obowiązku
podatkowego (sprzedaŜ terenu) lub zajęcie lasu na prowadzenie innej działalności gospodarczej niŜ leśna,
zaprzestania tej działalności, informację na wyŜej wymienionym formularzu naleŜy złoŜyć w terminie
14 dni od dnia zaistnienia takiej okoliczności.
2) Po otrzymaniu ze Starostwa Powiatowego wykazu zmian geodezyjnych, Burmistrz Miasta i Gminy
Koźmin Wlkp. w drodze decyzji ustala wymiar podatku leśnego. W 2010 r. obowiązuje stawka 136,54
zł za 1 m³ drewna (tj. 30,04 zł za 1 ha).
VI. TRYB ODWOŁAWCZY
Odwołanie od decyzji ustalającej (korygującej) wymiar podatku leśnego wnosi się do Samorządowego
Kolegium Odwoławczego w Kaliszu za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Koźmin Wlkp.
w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.
VII. UWAGI
1) Obowiązek podatkowy powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym
powstały okoliczności uzasadniające powstanie tego obowiązku.
2) Obowiązek podatkowy wygasa ostatniego dnia miesiąca, w którym przestały istnieć okoliczności
uzasadniające ten obowiązek.
3) Podatek leśny płatny jest w czterech ratach do: 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada roku
podatkowego.
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