
 
Dane osoby składającej informacje          
 

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

..................... 
Nazwisko i imię 

 

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

..................... 
Adres zamieszkania 

 

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

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

Numer identyfikatora podatkowego (NIP lub PESEL) 

 

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

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

telefon kontaktowy                                        

 

 

 IL-1    INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU LEŚNEGO 
 

na Rok .................. 

Podstawa prawna: 

 

Składający: 

 
 

 

Termin składania: 

Ustawa z dnia  30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz. U. z  2013 r. poz. 465 ze zm.). 

 

Formularz przeznaczony dla osób fizycznych będących właścicielami gruntów, posiadaczami samoistnymi gruntów, użytkownikami 
wieczystymi gruntów, posiadaczami gruntów na podstawie umowy zawartej stosownie do przepisów o ubezpieczeniu społecznym 

rolników oraz  posiadaczami gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego. 

 

W terminie 14 dni od zaistnienia okoliczności mających wpływ na powstanie bądź wygaśnięcie obowiązku podatkowego lub 

zaistnienia zdarzenia mającego wpływ na wysokość podatku. 

A. MIEJSCE SKŁADANIA INFORMACJI 

 
Wójt Gminy Lubiszyn 

Plac Jedności Robotniczej 1 66-433 Lubiszyn 

B. DANE DODATKOWE SKŁADAJĄCEGO INFORMACJĘ  

 
Rodzaj własności, posiadania (zaznaczyć właściwą kratkę) 

   □ 1. własność     □ 2. współwłasność małżeńska   □ 3. współwłasność        □ 4. posiadacz samoistny        □ 5. współposiadacz samoistny 

   □ 6. użytkownik wieczysty                □ 7. współużytkownik wieczysty               □ 8. posiadacz zależny              □ 9. współposiadacz zależny 

C. OKOLICZNOŚCI POWODUJĄCE KONIECZNOŚĆ ZŁOŻENIA INFORMACJI  
(zaznaczyć właściwą kratkę) 

 □ 1. Informacja składana po raz pierwszy na dany rok           □ 2. korekta uprzednio złożonej informacji (wykazu)  

3. ..................................................................data powstania okoliczności uzasadniających powstanie obowiązku podatkowego (sprzedaży, kupna ...) 

4. ....................................................................................................................  
przyczyna powodująca konieczność złożenia informacji 

(sprzedaż/kupno, darowizna itp) 

D. DANE DOTYCZĄCE PRZEDMIOTÓW OPODATKOWANIA (z wyjątkiem zwolnionych) 
 

Wyszczególnienie Powierzchnia w hektarach fizycznych 

1 2 

1. Lasy ochronne  

Zał. Nr.1  do Uchwały Nr  XIII/83/2015 

Rady Gminy Lubiszyn 

z dnia 30 listopada  2015 roku 



2. Lasy wchodzące w skład rezerwatów 

    przyrody i parków narodowych 
 

3. Lasy pozostałe (nie wymienione 

    w w. 1 i 2) 
 

Razem 
 

E. INFORMACJA O PRZEDMIOTACH ZWOLNIONYCH 
       (podać powierzchnię lasu zwolnionego oraz przepis prawa - z jakiego tytułu występuje zwolnienie) 

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

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

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

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

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

E. POŁOŻENIE NIERUCHOMOŚCI 

 Nr ksiąg wieczystych – gruntów 

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

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

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

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

Nr działek 

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

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

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

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

F. INFORMACJE DODATKOWE 

Udział 

Współwłaściciel Nazwisko i imię 

 
........................................................................................................................... □ współmałżonek           □ inny 

Adres zamieszkania 
...................................................................................................... 

NIP 
.................................................................. 

PESEL 
..................................................... 

Udział 

Współwłaściciel 
Nazwisko i imię 

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

Adres zamieszkania 

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

NIP 

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

PESEL 

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

Udział 

Współwłaściciel 
Nazwisko i imię 

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

Adres zamieszkania 

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

NIP 

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

PESEL 

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

 

Oświadczam, że podane przeze mnie dane są zgodne z prawdą. 
 

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

            data                                                                                                         podpis 


