
 
 

 

 

KARTA USŁUG  KU/WPO/03, w.3 

Nazwa usługi: Informacja w sprawie podatku leśnego – powstanie, korekta, 
wygaśnięcie obowiązku podatkowego - dotyczy osób fizycznych. 

Komórka 
organizacyjna: 

Wydział Podatków i Opłat Lokalnych 
 

Odpowiedzialny 
za usługę:  

podinspektor ds. podatków i opłat lokalnych 

Nr pokoju: 
Nr telefonu: 
e-mail: 

205 
95 737 20 00 wew. 205 / 95 737 20 35  
teresa.osowska@slubice.pl 

Wymagane 
dokumenty: 

 informacja w sprawie podatku leśnego, 

 akt notarialny, 

 umowa kupna - sprzedaży, 

 postanowienie sądowe o nabyciu spadku, 

 wyciąg z ksiąg wieczystych, 

 wyciąg z ewidencji gruntów i budynków, 

 inne dokumenty potwierdzające powstanie, korektę lub 
wygaśnięcie obowiązku podatkowego. 

Opłaty: Brak opłaty skarbowej. 

Termin realizacji: Niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy 
szczególnie skomplikowanej - nie później niż w ciągu 2 miesięcy od 
dnia wszczęcia postępowania. 

Tryb odwoławczy: Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji 
stronie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gorzowie 
Wlkp. za pośrednictwem Burmistrza Słubic. 

Odbiór 
dokumentu: 

Według uznania wnioskodawcy. 

Informacje 
dodatkowe: 

 

Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst 
jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 613), 

2. Ustawa z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (tekst 
jednolity z 2015 r., poz. 374), 

3. 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. (M.P. z 2015 r., poz. 
1028), 

4. Uchwała nr XV/132/2015 Rady Miejskiej w Słubicach z dnia 17 
grudnia 2015 r. w sprawie określenia wzorów formularzy 
obowiązujących w zakresie podatku od nieruchomości, podatku 
rolnego oraz podatku leśnego (Dz. Urz. Woj. Lub. z 2015 r., poz. 
2617). 

Pliki do pobrania: Informacja w sprawie podatku leśnego 
Załącznik dane o nieruchomościach Z-1 
Załącznik informacja o pozostałych podatnikach Z-2 

http://slubice.pl/wnioski/wpo/03.pdf
http://slubice.pl/wnioski/wpo/Z-1.pdf
http://slubice.pl/wnioski/wpo/Z-2.pdf


Opracował (a): 
Marcin Wołowicz 
Data: 17.05.2013 r. 

Zaktualizował (a):  
Marcin Wołowicz 
Data: 14.01.2016 r. 
Podpis: 

Zatwierdził (a): 
Rafał Dydak 
Data: 14.01.2016 r  
Podpis: 

 


