
1. Numer Identyfikacji Podatkowej sk adaj cego
informacj

   ......................................................................

                                       Za cznik Nr 5
                                       do Uchwa y Rady Miejskiej w I owej
                                       Nr  177/4/XXIII z dnia  8.12.2004 r

IL-1 INFORMACJA  W SPRAWIE  PODATKU  LE NEGO

Podstawa prawna:  ustawa z dnia  30 pa dziernika 2002 r. o podatku le nym (Dz.U. Nr 200, poz. 1682, ze zm.).
Sk adaj cy:             Formularz przeznaczony dla osób fizycznych b cych w cicielami  lasów, posiadaczami samoistnymi lasów,

ytkownikami wieczystymi lasów, posiadaczami lasów stanowi cych w asno  Skarbu Pa stwa lub jednostki
samorz du terytorialnego.

Termin sk adania:  W terminie 14 dni od zaistnienia okoliczno ci maj cych wp yw na powstanie, b   wyga ni cie obowi zku
                              podatkowego  lub zaistnienia zdarze  maj cych wp yw na wysoko  podatku.
Miejsce sk adania: Burmistrz I owej  w ciwy ze wzgl du na miejsce po enia lasu.
A. MIEJSCE SK ADANIA INFORMACJI

3. Burmistrz I owej
     ul. eromskiego 27
     68-120 I owa

B. DANE SK ADAJ CEGO INFORMACJ
B.1 DANE IDENTYFIKACYJNE

4. Rodzaj w asno ci, posiadania (zaznaczy  w ciw  kratk )
 1. w ciciel

dot. za .o nr
2. wspó ciciel

dot. za .o nr
 3. posiadacz

samoistny
dot. za .o nr

 4. wspó posiadacz
samoistny
dot. za .o nr

 5. u ytkownik
wieczysty
dot. za .o nr

 6. wspó ytkownik wieczysty
dot. za .o nr

 7. posiadacz  zale ny (np. Dzier awca)
dot. za .o nr

  8. wspó posiadacz  zale ny (np.
dzier awca)
dot. za .o nr

5. Miejsce/a (adres/y) po enia lasu oraz  identyfikator/y dzia ek (Uwaga! Wykazuje si  odr bnie dla ka dej nieruchomo ci)
w/g za czników

6. Numer/y ksi gi wieczystej lub zbioru/ów dokumentów oraz nazwa s du, w którym prowadzona jest ksi ga wieczysta lub zbiór
dokumentów     (Uwaga! Wykazuje si  odr bnie dla ka dej nieruchomo ci)

w/g za czników
7.  Nazwisko, pierwsze imi , drugie imi

8. Imi  ojca, imi  matki, data urodzenia (Uwaga! Wykazuje si  tylko wówczas, gdy osobie fizycznej nie nadano numeru PESEL )

9. Numer PESEL/REGON

B.2  ADRES ZAMIESZKANIA
10. Kraj 11. Województwo 12. Powiat

13. Gmina 14. Ulica 15. Nr domu/Nr lokalu

16. Miejscowo 17. Kod pocztowy 18. Poczta

C. OKOLICZNO CI POWODUJ CE KONIECZNO  Z ENIA INFORMACJI

19. Okoliczno ci (zaznaczy  w ciw  kratk )
 1. Informacja sk adana po raz pierwszy na dany rok  2. korekta z onej uprzednio informacji

D. INFORMACJA O ZA CZNIKACH ( do niniejszej informacji do czono)
D.1 Liczba za czników:

na
2. Rok

........................................



E. DANE DOTYCZ CE PRZEDMIOTÓW OPODATKOWANIA
E.1  Z WYJ TKIEM ZWOLNIONYCH

Wyszczególnienie
Powierzchnia w hektarach fizycznych

(Uwaga! Wykazujemy z dok adno ci  do 1 m kw.)
1 2

1. Lasy ochronne
2. Lasy wchodz ce w sk ad rezerwatów
    przyrody i parków narodowych
3. Lasy pozosta e (nie wymienione
    w w. 1 i 2)

4. Razem (w. 1–3)

F. INFORMACJA O PRZEDMIOTACH ZWOLNIONYCH
               (poda  powierzchni  lasu zwolnionego oraz przepis prawa - z jakiego tytu u wyst puje zwolnienie)

G. O WIADCZENIE I PODPIS SK ADAJ CEGO / OSOBY REPREZENTUJ CEJ
SK ADAJ CEGO
       O wiadczam, e podane przeze mnie dane s  zgodne z prawd .

20. Imi 21. Nazwisko

22. Data wype nienia (dzie  - miesi c - rok) 23. Podpis (piecz ) sk adaj cego / osoby reprezentuj cej sk adaj cego

H. ADNOTACJE ORGANU PODATKOWEGO
24. Uwagi organu podatkowego

25. Identyfikator przyjmuj cego formularz 26.Data i  podpis przyjmuj cego formularz



1.Numer Identyfikacji Podatkowej podatnika

...........................................................................................

2.Nr za cznika:

.....................................

DANE  O  NIERUCHOMO CIACH  LE NYCH

Za cznik przeznaczony jest dla jednej nieruchomo ci. W przypadku, gdy podatnik posiada na terenie gminy wi cej ni
jedn  nieruchomo  nale y wype ni  odr bne za czniki.
A.PRZEZNACZENIE FORMULARZA 3.Niniejszy formularz stanowi za cznik do (zaznaczy  w ciwy kwadrat):

. deklaracji DL-1 informacji IL-1
B. DANE PODATNIKA

.dotyczy podatnika nieb cego osob  fizyczn .dotyczy podatnika b cego osob  fizyczn
C.  DANE IDENTYFIKACYJNE
4. Rodzaj podatnika (zaznaczy  w ciwy kwadrat):

.osoba fizyczna .osoba prawna .jednostka organizacyjna, w tym spó ka nieposiadaj ca osobowo ci prawnej
5.Nazwa pe na / Nazwisko

6. Nazwa skrócona / Pierwsze imi , drugie imi

7. Identyfikator Regon 8. Numer PESEL

D.DANE O NIERUCHOMO CIACH LE NYCH PODLEGAJ CYCHOPODATKOWANIU LUB
ZWOLNIENIU
E. PO ENIE NIERUCHOMO CI (adres)

F.TYTU  PRAWNY (zaznaczy  w ciwy kwadrat)
 1. w ciciel   2. wspó ciciel   3. posiadacz samoistny   4. wspó posiadacz samoistny   5. u ytkownik wieczysty

  6. wspó ytkownik wieczysty   7. posiadacz zale ny (np. dzier awca, najemca)   8. wspó posiadasz zale ny (np. dzier awca, najemca)

G. POWIERZCHNIA I IDENTYFIKATORY GEODEZYJNE DZIA EK
9. Identyfikator dzia ki – lasy ochronne 12.Powierzchnia ( w ha fizycznych )

10. Identyfikator dzia ki – lasy wchodz ce w sk ad
rezerwatów przyrody i parków narodowych

13.Powierzchnia ( w ha fizycznych )

11.Identyfikator dzia ki – lasy pozosta e 14.Powierzchnia ( w ha fizycznych )

H. KSI GA WIECZYSTA
15. Numer ksi gi wieczystej (zbioru dokumentów) 16. Nazwa S du


