
Sadzenie lasu a ubezpieczenie w KRUS

Za las do 40 lat nie p∏acimy
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wypadkowym, chorobowym i macierzyƒskim oraz 
emerytalno-rentowym, lub jedynie ubezpieczeniem 
wypadkowym, chorobowym i macierzyƒskim. 
Ubezpieczenie na wniosek jest ubezpieczeniem  
dobrowolnym.

W celu kontynuacji ubezpieczenia rolnik po-
winien przed∏o˝yç decyzj´ starosty stwierdzajàcà 
prowadzenie przez niego uprawy leÊnej oraz z∏o- 
˝yç wniosek o obj´cie ubezpieczeniem w wybra-
nym przez niego zakresie. Powinien tego dokonaç 
niezw∏ocznie, poniewa˝ ubezpieczenie na wnio-
sek powstaje nie wczeÊniej ni˝ od dnia z∏o˝enia  
wniosku.    u
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Ubezpieczenia Spo∏ecznego w Oddziale 
Regionalnym w Bia∏ymstoku

w∏asny rachunek, dzia∏alnoÊç rolniczà w pozosta-
jàcym w jej posiadaniu gospodarstwie rolnym, 
w tym równie˝ w ramach grupy producentów 
rolnych, a tak˝e osob´, która przeznaczy∏a 
grunty prowadzonego przez siebie gospodarstwa 
do zalesienia.

W zwiàzku z powy˝szym, je˝eli rolnik podlega-
jàcy ubezpieczeniu spo∏ecznemu rolników w try- 
bie obowiàzkowym, przeznaczy grunty prowa-
dzonego przez siebie gospodarstwa rolnego do 
zalesienia, na zasadach okreÊlonych w odr´bnych 
przepisach, w ca∏oÊci lub w takiej cz´Êci, ˝e po 
zalesieniu pozostanie gospodarstwo o powierzch-
ni nie przekraczajàcej 1 ha przeliczeniowego 
i g∏ównym êród∏em utrzymania rolnika b´dzie 
uzyskiwany ekwiwalent z tytu∏u zalesienia grun- 
tów rolnych, mo˝e on zostaç obj´ty ubezpieczeniem 
na wniosek w pe∏nym zakresie, tj. ubezpieczeniem 

W ramach obowiàzujàcego Programu Rozwoju 
Obszarów Wiejskich na lata 2007–13 mo˝na  
uzyskaç wsparcie na zalesianie gruntów. Czy jed- 
nak rolnik, który zalesi ca∏oÊç swojego area∏u 
lub takà cz´Êç, ˝e po zalesieniu jego w∏asnoÊcià 
pozostanie mniej ni˝ 1 ha gruntów rolnych, po 
przeklasyfikowaniu zalesienia w ewidencji grun- 
tów na u˝ytek las (Ls) mo˝e straciç podstaw´,  
by byç ubezpieczonym w KRUS?

Zasady podlegania ubezpieczeniu spo∏eczne-
mu rolników i op∏acania sk∏adek na ubezpiecze- 
nie regulujà przepisy ustawy z dnia 20 grudnia 
1990 r. o ubezpieczeniu spo∏ecznym rolników 
(tekst jednolity Dz. U. Nr 50, poz. 291 z póên. 
zm.). Zgodnie z art. 6 pkt 1 wymienionej 
ustawy za rolnika uznaje si´ pe∏noletnià osob´ 
fizycznà zamieszkujàcà i prowadzàcà na tere- 
nie Rzeczypospolitej Polskiej, osobiÊcie i na 

Przyda si´ w
 lesie

O czym pami´taç  
w lesie?

Kleszcze 
samozaciskowe
Kto majàc w∏asny las przygo-
towywa∏ kiedyÊ opa∏, wie ile 
wa˝y brzozowy wa∏ek o Êred-
nicy 20 cm. I jak trudno go 
podnieÊç, kiedy jest ca∏y oble- 
piony Êniegiem albo zmoczony deszczem. 
Nie mieÊci si´ w d∏oniach, a chwytany pod 
pach´ powoduje, ˝e po kilku takich wa∏kach 
jesteÊmy brudni i mokrzy. Te wszystkie man-
kamenty eliminujà kleszcze. Same zaciskajà 
si´ na wa∏ku czy grubszej ˝erdzi i dajà pewny 
chwyt. Ci´˝kiego wa∏ka czy grubszej ˝erdzi 
nie ma potrzeby unosiç wysoko nad ziemi´. 
Kleszcze „przed∏u˝ajà” rami´ o kilkadziesiàt 
centymetrów, a my w ten sposób oszcz´- 
dzamy plecy, wlekàc jeden koniec drewna 
po pod∏o˝u.

Najcz´Êciej maksymalny rozstaw k∏ów  
wynosi ok. 18–20 cm, co pozwala na chwyta- 
nie drewna o Êrednicy do ok. 30 cm, zale˝nie  
od typu kory – ∏atwiej zahaczajà si´ o sp´- 
kanà kor´ sosnowego odziomka ni˝ g∏adkà  
kor´ brzozy czy buka. Bywajà te˝ klesz-
cze o wi´kszym rozstawie. Przyrzàd nie jest 
tani – najta-
niej mo˝na je 
znaleêç za to 
ok. 80 z∏. Kto 
jednak mia∏ 
okazj´ spraw-
dziç, jak dzia-
∏ajà kleszcze, 
doceni zakup.  

Podatek leÊny

Podatek leÊny to zrycza∏towana forma rozliczania si´ z paƒstwem z finansowych efektów 
gospodarki leÊnej. Gmina nalicza go na podstawie corocznie publikowanej przez GUS 
ceny sprzeda˝y 1 m3 drewna przez nadleÊnictwa (podobnie jest z podatkiem rolnym, gdzie 
podstawà jest cena 1 q ˝yta). Kwota podatku to 0,22 tej ceny, co oznacza, ˝e w tym roku 
w∏aÊciciele lasów p∏acà 41,07 z∏/ha, o ile rada gminy nie zdecyduje o obni˝eniu urz´dowej 
ceny drewna. Ale uwaga – w∏aÊciciel nie p∏aci podatku za las m∏odszy ni˝ 40 lat, czyli 
w okresie, kiedy drzewostan wy-maga wi´cej inwestycji ni˝ przynosi zysków.

Zwolnienie z podatku przys∏ugiwaç b´dzie, jeÊli zgodnie z zaleceniami uproszczo-
nego planu urzàdzenia lasu lub decyzjà starosty wytniemy dojrza∏y drzewostan. Ale co 
wa˝ne – 40-letni okres zwolnienia liczy si´ od momentu odnowienia, nie zaÊ od usuni´cia 
wczeÊniejszego drzewostanu (w art. 7 ustawy o podatku leÊnym czytamy: zwalnia si´ od 
podatku leÊnego lasy z drzewostanem w wieku do 40 lat).

Aby urzàd gminy, który pobiera podatki odstàpi∏ od wydania nakazu zap∏aty, nale˝y 
z∏o˝yç stosownà, przewidzianà ustawà informacj´ o lasach. Informacja ma charakter for-
mularza, którego wzór okreÊla ka˝da rada gminy w formie uchwa∏y. Formularze mo˝na 
wyszukaç na stronach internetowych lub otrzymaç w urz´dach.

Gminy praktykujà w∏asne rozwiàzania. Bardzo cz´sto informacja o lasach jest cz´Êcià 
wi´kszego dokumentu, jak np. w gminie Kleszczele, gdzie w∏aÊciciel lasu spotka si´ 
z dokumentem pn. „Informacja w sprawie podatku od nieruchomoÊci, rolnego, leÊnego”, 
w formie graficznej przypominajàcym druk PIT. W tej gminie w polach 95–98 zaznaczy 
wy∏àcznie powierzchni´ lasów nie podlegajàcych zwolnieniu podatkowemu. W innych 
gminach, np. Micha∏owo, Puƒsk, w cz´Êci I Zwolnienia od podatku leÊnego w∏aÊciciel 
odnowionego lasu znajdzie miejsce, by wpisaç powierzchni´ drzewostanów w wieku 
powy˝ej 40 lat i do 40 lat – w tym drugim przypadku nale˝y wskazaç tak˝e rok posadzenia.

Po uzyskaniu odnowienia w∏aÊciciel lasu powinien w ciàgu 14 dni z∏o˝yç wype∏niony 
druk informacji o lasach w gminie. Wystarczy to zrobiç jednorazowo, gmina odnotowuje 
rok odnowienia drzewostanu i we w∏aÊciwym czasie wymierzy podatek leÊny. O ile termin 
uzyskania odnowienia poprzez sadzenie jest oczywisty, o tyle w rzadszym przypadku 
odnowienia naturalnego (samosiew) warto wesprzeç si´ opinià specjalistów, leÊników 
z nadleÊnictwa, na których cià˝y ustawowy obowiàzek doradztwa prywatnym w∏aÊcicielom 
lasów (wi´cej o doradztwie na sàsiedniej stronie).

Gdy las wejdzie w wiek pow. 40 lat w∏aÊciciele, których lasy wchodzà w sk∏ad parków 
narodowych, rezerwatów przyrody lub zosta∏y uznane jako ochronne zap∏acà podatek leÊny 
ze zni˝kà 50%.  u

 RaZ

	 www.laspolski.net.pl


