
                                                                                                                                                                             

Numer Karty podatnika: Zał�cznik nr 3 
do Uchwały Nr XI.93.2015 
Rady Miejskiej w Białej  
z dnia 25 listopada 2015 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. z 2013r. poz.465 z pó�n. zm.).
Składaj�cy:                Formularz przeznaczony dla osób fizycznych b�d�cych wła�cicielami lasów,  posiadaczami samoistnymi lasów, u�ytkownikami      
                                   wieczystymi lasów, posiadaczami lasów, stanowi�cych własno�� Skarbu Pa�stwa lub jednostki samorz�du terytorialnego. 
Termin składania:     W terminie 14 dni od zaistnienia okoliczno�ci maj�cych wpływ na powstanie b�d�  wyga�ni�cie obowi�zku podatkowego.
Miejsce składania:    Organ podatkowy  wła�ciwy ze wzgl�du na miejsce poło�enia lasów.

A. MIEJSCE SKŁADANIA INFORMACJI 

  BURMISTRZ BIAŁEJ, RYNEK 10, 48-210 BIAŁA

B. OBOWI�ZEK ZŁO�ENIA INFORMACJI 

  Okoliczno�ci powoduj�ce obowi�zek zło�enia informacji: (zaznaczy� wła�ciwy kwadrat)

�1. informacja składana po raz pierwszy,   data nabycia  : |__|__|- |__|__| - |__|__|__|__| (np. akt notarialny , umowa , postanowienie s�dowe)

                                                                                           

� 2.korekta informacji,   data zmiany :   |__|__|- |__|__| - |__|__|__|__| ( np. zmiana wła�ciciela, przedmiotów opodatkowania, adresu

                                                                                                                          zamieszkania) 

B.1 UZASADNIENIE ZMIANY INFORMACJI  

C. PODMIOT ZOBOWI�ZANY DO ZŁO�ENIA INFORMACJI 

 Tytuł prawny, rodzaj władania (zaznaczy� wła�ciwy  kwadrat):  

�  1. wła�ciciel                �  3. u�ytkownik  wieczysty                �  5. posiadacz zale�ny                 � 7. posiadacz samoistny

                                                                                                          (dzier�awca, najemca)                                                                                                        

�  2. współwła�ciciel       �4. współu�ytkownik wieczysty          �  6. współposiadacz  zale�ny        �8. współposiadacz samoistny

                                                                                                          (dzier�awca, najemca)      

D. DANE IDENTYFIKACYJNE PODATNIKA  I ADRES ZAMIESZKANIA        (* dotyczy podatnika b�d�cego przedsi�biorc� )

1  Nazwisko  Pierwsze imi�,  drugie imi�  Imiona  rodziców 

 PESEL  Data urodzenia  REGON*

 NIP*  PKD*  Województwo 

 Miejscowo��  Kod pocztowy  Poczta 

 Ulica  Nr domu  Nr Lokalu  Telefon kontaktowy 

2  Nazwisko Pierwsze imi�,  drugie imi�   Imiona  rodziców 

 PESEL  Data urodzenia  REGON* 

 NIP*  PKD*  Województwo 

 Miejscowo��  Kod pocztowy  Poczta 

Ulica  Nr domu   Nr Lokalu  Telefon kontaktowy 



E. DANE DOTYCZ�CE PRZEDMIOTÓW OPODATKOWANIA (wł�cznie ze zwolnionymi) 

Miejsce poło�enia (adres) lasów i numery geodezyjne działek : 

 Powierzchnia lasów ogółem  w ha fizycznych:
 w  tym:

ha

   wchodz�ce w skład rezerwatów przyrody i parków narodowych

   pozostałe

F. ZWOLNIENIA W PODATKU LE�NYM 

 Wyszczególnienie Powierzchnia ha fizycznych

Wchodz�ce w skład rezerwatów przyrody               
i  parków   narodowych 

wpisane indywidualnie do rejestru zabytków 

w wieku do 40 lat 

u�ytki ekologiczne 

Pozostałe wpisane indywidualnie do rejestru zabytków 

w wieku do 40 lat 

u�ytki ekologiczne 

Inne 

G. O�WIADCZENIE I PODPIS SKŁADAJ�CEGO / OSOBY REPREZENTUJ�CEJ                     

Data  wypełnienia  (dzie� - miesi�c – rok) Czytelny podpis podatnika: 

 Imi� i nazwisko Pełnomocnika: Podpis  Pełnomocnika: 

Adres do korespondencji: Zał�czniki: 

H. ADNOTACJE ORGANU PODATKOWEGO 

Data  wpływu:      (dzie� – miesi�c – rok)  Podpis przyjmuj�cego formularz 

Pouczenie:

Zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 13 pa�dziernika 1995r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników (Dz. U. z 2004r. Nr 269                  
poz. 2681 z pó�n.  zm.) identyfikatorem  podatkowym  jest: 
1) numer  PESEL – w przypadku podatników b�d�cych osobami fizycznymi  obj�tymi  rejestrem PESEL nieprowadz�cych 
działalno�ci gospodarczej lub nieb�d�cych zarejestrowanymi podatnikami podatku od towarów i usług, 
2) NIP- w przypadku pozostałych podmiotów podlegaj�cych obowi�zkowi ewidencyjnemu, o którym mowa w art. 2. 

W przypadku podpisania informacji  przez pełnomocnika zgodnie z art. 80a ustawy – Ordynacja podatkowa ( Dz.U. z 2015 r. poz.613 ze zm.) 
 pełnomocnictwo składa si� wraz z informacj�.


