POLA JASNE WYPEŁNIA PODATNIK. WYPEŁNIAĆ NA MASZYNIE, KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE, DUŻYMI DRUKOWANYMI LITERAMI, CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM.

Załącznik nr 11 do uchwały Nr 0007.XXXI.268.2017
Rady Miejskiej Złotoryi z dnia 30 października 2017 r.

INFORMACJA O LASACH W SPRAWIE PODATKU LEŚNEGO
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Data powstania obowiązku podatkowego
zgodnie z art. 5 ustawy

1. Data (dzień - miesiąc - rok)

2. Nr ewidencyjny
wypełnia organ podatkowy

└────┴────┘-└────┴────┘-└────┴────┴────┴────┘

Podstawa prawna:
Składający:

Ustawa z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1821 z późn. zm.).
Formularz przeznaczony dla osób fizycznych będących właścicielami lasów, posiadaczami samoistnymi lasów, użytkownikami
wieczystymi lasów, posiadaczami lasów stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego.

Termin składania:

W terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności mających wpływ na powstanie albo wygaśnięcie obowiązku podatkowego,
lub zaistnienia zmian mających wpływ na wysokość podatku.

A. MIEJSCE SKŁADANIA INFORMACJI
3. Organ podatkowy: Burmistrz Miasta Złotoryja
Adres siedziby:
Urząd Miejski w Złotoryi,

Pl. Orląt Lwowskich 1, 59-500 Złotoryja

B. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA INFORMACJI
4. Okoliczności złożenia informacji (zaznaczyć właściwy kwadrat):

1. informacja składana po raz pierwszy

5. Rodzaj podmiotu składającego informację (zaznaczyć właściwy kwadrat):

1. właściciel, użytkownik lub posiadacz
2. współwłaściciel, użytkownik lub współposiadacz

 2. korekta informacji

C. DANE IDENTYFIKACYJNE I ADRES ZAMIESZKANIA
C.1. DANE PODATNIKA
7. Pierwsze imię, drugie imię

6. Nazwisko
8. Data urodzenia (dzień - miesiąc - rok)

9. Imię ojca

10. Imię matki

11. Identyfikator podatkowy NIP / numer PESEL (niepotrzebne skreślić)

12. Identyfikator REGON

└────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┘

14. Województwo

13. Kraj
16. Gmina

15. Powiat

17. Ulica

18. Nr domu

20. Miejscowość

21. Kod pocztowy

19. Nr lokalu

22. Poczta

24. Adres e-mail (fakultatywny)

23. Telefon kontaktowy (fakultatywny)

C.2. DANE MAŁŻONKA (należy wypełnić, gdy nieruchomość stanowi małżeńską wspólność ustawową)
26. Pierwsze imię, drugie imię

25. Nazwisko
28. Imię ojca

27. Data urodzenia (dzień - miesiąc - rok)

29. Imię matki

30. Identyfikator podatkowy NIP / numer PESEL (niepotrzebne skreślić)

31. Identyfikator REGON

└────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┘

32. Kraj

33. Województwo

35. Gmina

34. Powiat

36. Ulica

39. Miejscowość

40. Kod pocztowy

37. Nr domu

38. Nr lokalu

49. Nr domu

50. Nr lokalu

41. Poczta

43. Adres e-mail (fakultatywny)

42. Telefon kontaktowy (fakultatywny)

D. ADRES DO DORĘCZEŃ (wykazuje się jeżeli jest inny niż adres zamieszkania)
44. Kraj

45. Województwo

47. Gmina

46. Powiat

48. Ulica

51. Miejscowość

52. Kod pocztowy

54. Telefon kontaktowy (fakultatywny)

55. Adres e-mail (fakultatywny)

53. Poczta

IL-1

1/3

POLA JASNE WYPEŁNIA PODATNIK. WYPEŁNIAĆ NA MASZYNIE, KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE, DUŻYMI DRUKOWANYMI LITERAMI, CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM.

E. DANE DOTYCZĄCE LASÓW - NIEPODLEGAJĄCYCH ZWOLNIENIU
Powierzchnia w ha
(z dokładnością do czterech miejsc
po przecinku)

Rodzaj lasu
1. Lasy wchodzące w skład rezerwatów przyrody

56.

2. Lasy wchodzące w skład parków narodowych

57.

3. Lasy pozostałe (nie wymienione w wierszu 1 i 2)

58.

5. RAZEM (Suma poz. 38, 39, 40)

59.

,
,
,
,

F. DANE SZCZEGÓŁOWE DOTYCZĄCE NIERUCHOMOŚCI LEŚNYCH (włącznie ze zwolnionymi)
W przypadku, gdy poniższe pola nie pozwalają na wpisanie wszystkich nieruchomości, należy wypełnić i dołączyć odrębny
załącznik „IL-1/A Dane o nieruchomościach leśnych”.
*

Kody tytułów prawnych:
1 – Własność; 2 – Współwłasność; 3 – Posiadacz samoistny; 4 – Współposiadacz samoistny; 5 – Użytkownik wieczysty; 6 – Współużytkownik wieczysty;
7 – Posiadacz zależny (np. dzierżawca, najemca); 8 – Współposiadacz zależny
Położenie nieruchomości
(ulica, nr obrębu, nr działki)

Lp.

Kod tytułu
prawnego

*

Identyfikator geodezyjny działki
(jeżeli został nadany i jest znany)

Powierzchnia
w ha
z dokładnością do
czterech miejsc po
przecinku.

Rodzaj gruntu –
symbol użytku

Nr księgi wieczystej
(zbioru dokumentów)

G. INFORMACJE O ZWOLNIENIACH PODATKOWYCH WYNIKAJĄCYCH Z USTAWY LUB UCHWAŁY RADY
MIEJSKIEJ W ZŁOTORYI
G.1. ZWOLNIENIA W PODATKU LEŚNYM WYNIKAJĄCE Z USTAWY
Powierzchnia
w ha

Tytuł prawny zwolnienia
(o którym mowa w art. 7 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym)

(z dokładnością do czterech
miejsc po przecinku)

Art. 7 ust. 1 pkt 1- lasy z drzewostanem w wieku do 40 lat

60.

Art. 7 ust. 1 pkt 2- lasy wpisane indywidualnie do rejestru zabytków

61.

Art. 7 ust. 1 pkt 3- użytki ekologiczne

62.

Art. 7 ust. 2 pkt 1- uczelnie

63.

Art. 7 ust. 2 pkt 2 - publiczne i niepubliczne jednostki organizacyjne objęte systemem oświaty oraz prowadzące je
organy, w zakresie lasów zajętych na działalność oświatową

64.

Art. 7 ust. 2 pkt 3- instytuty naukowe i pomocnicze jednostki naukowe Polskiej Akademii Nauk

65.

Art. 7 ust. 2 pkt 4 - prowadzących zakłady pracy chronionej spełniające warunek, o którym mowa w art. 28 ust. 1
pkt 1 lit. b ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób
niepełnosprawnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 2046 z późn. zm.), lub zakłady aktywności zawodowej w zakresie lasów
wymienionych w decyzji w sprawie przyznania statusu zakładu pracy chronionej lub zakładu aktywności
zawodowej lub zgłoszonych wojewodzie - zajętych na prowadzenie tego zakładu, z wyłączeniem lasów, które
znajdują się w posiadaniu zależnym podmiotów niebędących prowadzącymi zakłady pracy chronionej spełniające
warunek, o którym mowa w art. 28 ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i
społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych lub zakłady aktywności zawodowej;

66.

Art. 7 ust. 2 pkt 5 – instytuty badawcze

67.

Art. 7 ust. 2 pkt 6 - przedsiębiorców o statusie centrum badawczo-rozwojowego uzyskanym na zasadach
określonych w przepisach o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej, w odniesieniu do
przedmiotów opodatkowania zajętych na cele prowadzonych badań i prac rozwojowych.

68.

Art. 7 ust. 2 pkt 7 – Krajowy Zasób Nieruchomości, w zakresie nieruchomości wchodzących w skład Zasobu
Nieruchomości, o którym mowa w ustawie z dnia 20 lipca 2017 r. o Krajowym Zasobie Nieruchomości (Dz. U. z
2017r. poz. 1529).

69.
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G.2. ZWOLNIENIA W PODATKU LEŚNYM WYNIKAJĄCE Z UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTORYI
Zwolnienia wprowadzone uchwałą Rady Miejskiej w Złotoryi
Nr

70.

z dnia

paragraf

……………………….……...….………

……………………….……...….………

……………………….……...……

…………………………………..…..…

…………………………………..…..…

……………………………..…..…

,

G.3. INNE ZWOLNIENIA W PODATKU LEŚNYM (nie wymienione w części G.1., G.2.)
71. Podać tytuł prawny zwolnienia

72.

,

H. INFORMACJA O ZAŁĄCZNIKACH (do niniejszej informacji dołączono)
73. Liczba załączników IL-1/A
└────┴────┘

74. Liczba dołączonych innych załączników (np. akt notarialny, umowa dzierżawy, umowa najmu itp.)
└────┴────┘

I. PODPIS PODATNIKA / MAŁŻONKA / PEŁNOMOCNIKA
W przypadku podpisania informacji przez pełnomocnika należy dołączyć pełnomocnictwo.
75. Podpis podatnika

76. Podpis małżonka

77. Imię i nazwisko oraz podpis pełnomocnika

J. ADNOTACJE ORGANU PODATKOWEGO
78. Uwagi organu podatkowego

79. Data (dzień - miesiąc - rok)

80. Podpis przyjmującego formularz

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

Objaśnienia:
Opodatkowaniu podatkiem leśnym podlegają określone w ustawie lasy, z wyjątkiem lasów zajętych na wykonywanie innej działalności gospodarczej niż działalność
leśna.
2. Lasem w rozumieniu ustawy są grunty leśne sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako lasy.
3. Za działalność leśną, uważa się działalność właścicieli, posiadaczy lub zarządców lasów w zakresie urządzania, ochrony i zagospodarowania lasu, utrzymywania i
powiększania zasobów i upraw leśnych gospodarowania zwierzyną, pozyskiwania – z wyjątkiem skupu – drewna, żywicy, choinek, karpiny, igliwia, zwierzyny oraz płodów
runa leśnego, a także sprzedaż tych produktów w stanie nieprzerobionym..
4. Szczegółowe informacje dotyczące identyfikatorów działek zostały zawarte w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001r. w
sprawie ewidencji gruntów i budynków (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 1034 z późn. zm.).
a) Identyfikator działki ewidencyjnej składa się z numeru obrębu (w jednostce ewidencyjnej określony za pomocą liczb całkowitych w przedziale od 0001 do 9999),
numeru porządkowego arkusza mapy i numeru działki.
Przykładowo: identyfikator działki ewidencyjnej składa się z kodu województwa, kodu powiatu, kodu gminy, oznaczenia typu gminy, numeru ewidencyjnego obrębu, w
szczególnych przypadkach – oznaczenia arkusza mapy ewidencyjnej oraz numeru ewidencyjnego działki.
1.
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