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Poz. 1681 i 1682

c) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

nale˝ny podatek zosta∏ zap∏acony albo prawo do wydania decyzji ustalajàcej wysokoÊç
zobowiàzania podatkowego uleg∏o przedawnieniu.”,

„3. W wypadku okreÊlonym w art. 12 notariusz
nie oblicza ani nie pobiera podatku.”,
d) po ust. 3 dodaje si´ ust. 3a w brzmieniu:

b) ust. 6 otrzymuje brzmienie:

„3a. P∏atnicy podatku sà obowiàzani do przekazywania urz´dowi skarbowemu w∏aÊciwemu ze wzgl´du na siedzib´ p∏atnika odpisów sporzàdzanych aktów notarialnych,
dotyczàcych czynnoÊci, z tytu∏u których sà
p∏atnikami podatku.”;

„6. Je˝eli przedmiotem aktu notarialnego, który
ma byç sporzàdzony, lub dokumentu, co do
którego notariusz ma uwierzytelniç podpis,
ma byç zbycie praw do spadku albo zbycie
lub obcià˝enie rzeczy lub praw majàtkowych
uzyskanych przez zbywc´ w drodze spadku
lub zasiedzenia, notariusz mo˝e sporzàdziç
akt lub uwierzytelniç w∏asnor´cznoÊç podpisu tylko za uprzednià pisemnà zgodà urz´du
skarbowego albo po stwierdzeniu przez
urzàd skarbowy, ˝e nabycie spadku jest zwolnione od podatku lub ˝e nale˝ny podatek zosta∏ zap∏acony albo prawo do wydania decyzji ustalajàcej wysokoÊç zobowiàzania podatkowego uleg∏o przedawnieniu.”.

11) w art. 19:
a) ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. Osoby prawne oraz jednostki organizacyjne
niemajàce osobowoÊci prawnej, b´dàce
d∏u˝nikiem spadkodawcy, sà obowiàzane,
przy zap∏acie d∏ugu, potràciç i przekazaç do
w∏aÊciwego urz´du skarbowego podatek od
nabycia spadku, nale˝ny od spadkobiercy
w wysokoÊci ustalonej przez ten urzàd. Zap∏ata d∏ugu bez potràcenia podatku od nabycia spadku mo˝e nastàpiç tylko za uprzednià
pisemnà zgodà urz´du skarbowego albo po
stwierdzeniu przez urzàd skarbowy, ˝e nabycie spadku jest zwolnione od podatku lub ˝e

Art. 2. Ustawa wchodzi w ˝ycie z dniem 1 stycznia
2003 r.
Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: A. KwaÊniewski

1682
USTAWA
z dnia 30 paêdziernika 2002 r.
o podatku leÊnym.
Art. 1. 1. Opodatkowaniu podatkiem leÊnym podlegajà okreÊlone w ustawie lasy, z wyjàtkiem lasów zaj´tych na wykonywanie innej dzia∏alnoÊci gospodarczej
ni˝ dzia∏alnoÊç leÊna.
2. Lasem w rozumieniu ustawy sà grunty leÊne
sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako
lasy.
3. Za dzia∏alnoÊç leÊnà, w rozumieniu ustawy, uwa˝a si´ dzia∏alnoÊç w∏aÊcicieli, posiadaczy lub zarzàdców lasów w zakresie urzàdzania, ochrony i zagospodarowania lasu, utrzymywania i powi´kszania zasobów i upraw leÊnych, gospodarowania zwierzynà, pozyskiwania — z wyjàtkiem skupu — drewna, ˝ywicy,
choinek, karpiny, kory, igliwia, zwierzyny oraz p∏odów
runa leÊnego, a tak˝e sprzeda˝ tych produktów w stanie nieprzerobionym.
Art. 2. 1. Podatnikami podatku leÊnego, z zastrze˝eniem ust. 2, sà osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne, w tym spó∏ki, nieposiadajàce osobowoÊci prawnej, b´dàce:
1) w∏aÊcicielami lasów, z zastrze˝eniem ust. 3;
2) posiadaczami samoistnymi lasów;

3) u˝ytkownikami wieczystymi lasów;
4) posiadaczami lasów, stanowiàcych w∏asnoÊç Skarbu Paƒstwa lub jednostki samorzàdu terytorialnego.
2. Obowiàzek podatkowy w zakresie podatku leÊnego od lasów pozostajàcych w zarzàdzie Paƒstwowego
Gospodarstwa LeÊnego Lasy Paƒstwowe, zwanego
dalej „Lasami Paƒstwowymi”, oraz wchodzàcych
w sk∏ad Zasobu W∏asnoÊci Rolnej Skarbu Paƒstwa, nieobj´tych obowiàzkiem podatkowym na podstawie
ust. 1 pkt 4, cià˝y odpowiednio na jednostkach organizacyjnych Agencji W∏asnoÊci Rolnej Skarbu Paƒstwa
i Lasów Paƒstwowych.
3. Je˝eli las znajduje si´ w posiadaniu samoistnym,
obowiàzek podatkowy w zakresie podatku leÊnego cià˝y na posiadaczu samoistnym.
4. Je˝eli las jest wspó∏w∏asnoÊcià lub znajduje si´
w posiadaniu dwóch lub wi´cej podmiotów, stanowi
wówczas odr´bny przedmiot opodatkowania podatkiem leÊnym, a obowiàzek podatkowy cià˝y solidarnie
na wszystkich wspó∏w∏aÊcicielach lub posiadaczach.
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Art. 3. Podstaw´ opodatkowania podatkiem leÊnym stanowi powierzchnia lasu, wyra˝ona w hektarach, wynikajàca z ewidencji gruntów i budynków.
Art. 4. 1. Podatek leÊny od 1 ha, za rok podatkowy
wynosi, z zastrze˝eniem ust. 3, równowartoÊç pieni´˝nà 0,220 m3 drewna, obliczanà wed∏ug Êredniej ceny
sprzeda˝y drewna uzyskanej przez nadleÊnictwa za
pierwsze trzy kwarta∏y roku poprzedzajàcego rok podatkowy.
2. Do ceny, o której mowa w ust. 1, nie wlicza si´
kwoty podatku od towarów i us∏ug.
3. Dla lasów ochronnych oraz lasów wchodzàcych
w sk∏ad rezerwatów przyrody i parków narodowych
stawka podatku leÊnego, o której mowa w ust. 1, ulega
obni˝eniu o 50%.
4. Ârednià cen´ sprzeda˝y drewna, o której mowa
w ust. 1, ustala si´ na podstawie komunikatu Prezesa
G∏ównego Urz´du Statystycznego, og∏aszanego
w Dzienniku Urz´dowym Rzeczypospolitej Polskiej
„Monitor Polski” w terminie 20 dni po up∏ywie trzeciego kwarta∏u.
5. Rada gminy mo˝e obni˝yç kwot´ stanowiàcà
Êrednià cen´ sprzeda˝y drewna, okreÊlonà w ust. 4,
przyjmowanà jako podstawa obliczania podatku leÊnego na obszarze gminy.
Art. 5. 1. Obowiàzek podatkowy w zakresie podatku leÊnego powstaje od pierwszego dnia miesiàca nast´pujàcego po miesiàcu, w którym zaistnia∏y okolicznoÊci uzasadniajàce powstanie tego obowiàzku.
2. Obowiàzek podatkowy wygasa ostatniego dnia
miesiàca, w którym przesta∏y istnieç okolicznoÊci uzasadniajàce ten obowiàzek.
3. Je˝eli obowiàzek podatkowy powsta∏ lub wygas∏
w trakcie roku podatkowego, podatek leÊny za ten rok
ustala si´ proporcjonalnie do liczby miesi´cy, w których istnia∏ obowiàzek.
4. Je˝eli w trakcie roku podatkowego las zosta∏ zaj´ty na wykonywanie dzia∏alnoÊci gospodarczej innej
ni˝ dzia∏alnoÊç leÊna lub po zaprzestaniu wykonywania
tej dzia∏alnoÊci przywrócono dzia∏alnoÊç leÊnà, albo
z innych powodów jego powierzchnia uleg∏a zmniejszeniu lub zwi´kszeniu — kwota nale˝nego podatku leÊnego ulega obni˝eniu lub podwy˝szeniu, poczynajàc
od pierwszego dnia miesiàca nast´pujàcego po miesiàcu, w którym nastàpi∏a ta zmiana.

Poz. 1682

obowiàzku w podatku leÊnym, lub o zaistnieniu zmian,
o których mowa w art. 5 ust. 4.
3. Podatek leÊny na rok podatkowy od osób fizycznych, z zastrze˝eniem ust. 7, ustala, w drodze decyzji,
organ podatkowy w∏aÊciwy ze wzgl´du na miejsce po∏o˝enia lasu. Podatek jest p∏atny w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiàzku podatkowego,
w terminach do dnia 15 marca, 15 maja, 15 wrzeÊnia
i 15 listopada roku podatkowego.
4. Je˝eli w trakcie roku podatkowego nastàpi∏o wygaÊni´cie obowiàzku podatkowego w zakresie podatku
leÊnego lub zaistnia∏y zmiany, o których mowa w art. 5
ust. 4, organ podatkowy dokonuje zmiany decyzji, którà ustalono ten podatek.
5. Osoby prawne, jednostki organizacyjne, w tym
spó∏ki, nieposiadajàce osobowoÊci prawnej, jednostki
organizacyjne Lasów Paƒstwowych, a tak˝e jednostki
organizacyjne Agencji W∏asnoÊci Rolnej Skarbu Paƒstwa sà obowiàzane:
1) sk∏adaç, w terminie do dnia 15 stycznia, organowi
podatkowemu, w∏aÊciwemu ze wzgl´du na miejsce po∏o˝enia lasów, deklaracje na podatek leÊny
na dany rok podatkowy, sporzàdzone na formularzu wed∏ug ustalonego wzoru, a je˝eli obowiàzek
podatkowy powsta∏ po tym dniu — w terminie
14 dni od dnia wystàpienia okolicznoÊci uzasadniajàcych powstanie tego obowiàzku;
2) odpowiednio skorygowaç deklaracje, w razie zaistnienia zmian, o których mowa w art. 5 ust. 4, w terminie 14 dni od dnia zaistnienia tych zmian;
3) wp∏acaç w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiàzku podatkowego obliczony w deklaracji podatek leÊny na rachunek bud˝etu w∏aÊciwej
gminy, za poszczególne miesiàce, do dnia 15 ka˝dego miesiàca.
6. Obowiàzek sk∏adania informacji o lasach oraz deklaracji na podatek leÊny, o którym mowa w ust. 2 i 5
pkt 1, dotyczy równie˝ podatników korzystajàcych ze
zwolnieƒ na mocy przepisów ustawy.
7. Je˝eli las stanowi wspó∏w∏asnoÊç lub znajduje
si´ w posiadaniu osób fizycznych oraz osób prawnych,
jednostek organizacyjnych, w tym spó∏ek, nieposiadajàcych osobowoÊci prawnej — osoby fizyczne sk∏adajà
deklaracj´ na podatek leÊny oraz op∏acajà podatek na
zasadach obowiàzujàcych osoby prawne.

Art. 6. 1. Organem podatkowym w∏aÊciwym
w sprawach podatku leÊnego jest wójt (burmistrz, prezydent miasta).

8. Rada gminy, w drodze uchwa∏y, mo˝e zarzàdziç
pobór podatku leÊnego od osób wymienionych
w ust. 2 w drodze inkasa oraz wyznaczyç inkasentów
i okreÊliç wysokoÊç wynagrodzenia za inkaso.

2. Osoby fizyczne, z zastrze˝eniem ust. 7, sà obowiàzane z∏o˝yç organowi podatkowemu, w∏aÊciwemu
ze wzgl´du na miejsce po∏o˝enia lasu, informacje o lasach, sporzàdzone na formularzach wed∏ug ustalonego wzoru, w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okolicznoÊci uzasadniajàcych powstanie albo wygaÊni´cie

9. Rada gminy okreÊla, w drodze uchwa∏y, wzory
formularzy, o których mowa w ust. 2 i 5 pkt 1. W formularzach b´dà zawarte dane dotyczàce podmiotu
i przedmiotu opodatkowania niezb´dne do wymiaru
i poboru podatku leÊnego.
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Art. 7. 1. Zwalnia si´ od podatku leÊnego:
1) lasy z drzewostanem w wieku do 40 lat;
2) lasy wpisane indywidualnie do rejestru zabytków;
3) u˝ytki ekologiczne.
2. Od podatku leÊnego zwalnia si´ równie˝:
1) szko∏y wy˝sze, wy˝sze szko∏y zawodowe oraz wy˝sze szko∏y wojskowe;
2) szko∏y, placówki, zak∏ady kszta∏cenia i placówki doskonalenia nauczycieli — publiczne i niepubliczne,
oraz organy prowadzàce te szko∏y, placówki i zak∏ady odpowiednio z tytu∏u zarzàdu, u˝ytkowania lub
u˝ytkowania wieczystego nieruchomoÊci szkolnych;
3) placówki naukowe Polskiej Akademii Nauk;
4) prowadzàcych zak∏ady pracy chronionej lub zak∏ady aktywnoÊci zawodowej w zakresie lasów wymienionych w decyzji w sprawie przyznania statusu zak∏adu pracy chronionej lub zak∏adu aktywnoÊci zawodowej lub zg∏oszonych wojewodzie — zaj´tych na prowadzenie tego zak∏adu, z wy∏àczeniem lasów, które znajdujà si´ w posiadaniu zale˝nym podmiotów nieb´dàcych prowadzàcymi zak∏ad pracy chronionej lub zak∏ad aktywnoÊci zawodowej;
5) jednostki badawczo-rozwojowe.
3. Rada gminy, w drodze uchwa∏y, mo˝e wprowadziç inne zwolnienia przedmiotowe ni˝ okreÊlone
w ust. 1.
Art. 8. W ustawie z dnia 28 wrzeÊnia 1991 r. o lasach
(Dz. U. z 2000 r. Nr 56, poz. 679, Nr 86, poz. 958 i Nr 120,
poz. 1268, z 2001 r. Nr 110, poz. 1189 i Nr 145, poz. 1623
oraz z 2002 r. Nr 25, poz. 253 i Nr 113, poz. 984) wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:

Poz. 1682 i 1683

Art. 9. W ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomoÊciami (Dz. U. z 2000 r. Nr 46,
poz. 543, z 2001 r. Nr 129, poz. 1447 i Nr 154, poz. 1800
oraz z 2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 74, poz. 676, Nr 113,
poz. 984, Nr 126, poz. 1070, Nr 130, poz. 1112 i Nr 153,
poz. 1271) art. 225 otrzymuje brzmienie:
„Art. 225. W okresie do dnia 31 grudnia 2005 r. funkcj´ wartoÊci katastralnej dla gruntów rolnych pe∏ni liczba hektarów przeliczeniowych, ustalana zgodnie z przepisami o podatku rolnym.”.
Art. 10. W ustawie z dnia 26 listopada 1998 r. o dochodach jednostek samorzàdu terytorialnego w latach
1999—2002 (Dz. U. Nr 150, poz. 983 i Nr 162, poz. 1119,
z 2000 r. Nr 95, poz. 1041 oraz z 2001 r. Nr 39, poz. 459,
Nr 55, poz. 574 i Nr 145, poz. 1623) w art. 24 w pkt 2
w lit. a tiret drugie otrzymuje brzmienie:
„— art. 7 ust. 1 pkt 1 i 2 oraz ust. 2 pkt 4 i 5 ustawy
z dnia 30 paêdziernika 2002 r. o podatku leÊnym
(Dz. U. Nr 200, poz. 1682),”.
Art. 11. W stosunku do prowadzàcych zak∏ady pracy chronionej lub zak∏ady aktywnoÊci zawodowej, którzy uzyskali status prowadzàcych te zak∏ady przed wejÊciem w ˝ycie ustawy, zwolnienie z podatku leÊnego
stosuje si´ na zasadach dotychczasowych nie d∏u˝ej
ni˝ do up∏ywu 3-letniego terminu wynikajàcego z decyzji wydanej przed dniem 1 stycznia 2003 r. przyznajàcej
status prowadzàcego zak∏ad.
Art. 12. Do ustalania wysokoÊci podatku leÊnego
w 2003 r. stosuje si´ Êrednià cen´ sprzeda˝y drewna
og∏oszonà na podstawie przepisów dotychczasowych.
Art. 13. Ustawa wchodzi w ˝ycie z dniem 1 stycznia
2003 r., z wyjàtkiem art. 6 ust. 9, który wchodzi w ˝ycie
z dniem og∏oszenia.

1) w art. 6 uchyla si´ ust. 2;
Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: A. KwaÊniewski

2) uchyla si´ rozdzia∏ 9.

1683
USTAWA
z dnia 30 paêdziernika 2002 r.
o zmianie ustawy o podatkach i op∏atach lokalnych oraz o zmianie niektórych innych ustaw.1)
Art. 1. W ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i op∏atach lokalnych (Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84)

wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:

———————
1)

Niniejszà ustawà zmienia si´ ustawy: ustaw´ z dnia 6 maja 1981 r. o pracowniczych ogrodach dzia∏kowych, ustaw´ z dnia
25 lipca 1985 r. o jednostkach badawczo-rozwojowych, ustaw´ z dnia 12 wrzeÊnia 1990 r. o szkolnictwie wy˝szym, ustaw´
z dnia 7 wrzeÊnia 1991 r. o systemie oÊwiaty, ustaw´ z dnia 10 czerwca 1994 r. o zagospodarowaniu nieruchomoÊci Skarbu Paƒstwa przej´tych od wojsk Federacji Rosyjskiej, ustaw´ z dnia 20 grudnia 1996 r. o portach i przystaniach morskich,
ustaw´ z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i spo∏ecznej oraz zatrudnianiu osób niepe∏nosprawnych.

