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1. Nutrrel Identyfi kacji Podatkowej składającego
informację

lL-1

Zalącznik Nr 5
do Uchwały Rady Miejskiej Wielichowa
Nr XX1/l24/04 z dnia 15 grudnia 2004 r.

INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU LEŚNEGO

Podstawa prawna:

Skladający:

Temrin sk]adania:

Miejsce skladania:

1,1sta\ł,a z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz. U. Nr 200, poz. l682, ze zm.).
Fornrillarz P,rz:eznaCZonv dla osclb tizycznycb będących właścicielami lasów, posiadaczanri samoistnyni lasów, Llżytkownikami
wieczYstYmi lasów, posiadaczami lasów, stanowiącycb wlasność Skarbu Państwa lubjednostki samoiządu rerytorialnego.
!1'terminie l4 dni od z-aistnierria okoliczności wplyw na powstanie,bądź rvvgaśnięcie obowiązku po,jatkowego )ub zaiirnienia
zdarzeri mających na lvysokość podatku,
Burnristrz ]vfiasta i Gminy wielichowa - wlaściwy ze względu na miejsce po}ożenia Iasu,

MIEJSCE SKŁADANIA FORMULARZY
3. Burmistrz Miasta i Gminv Wielichowo

Adres: Wielichowo, ul. Rynek nr l0

B. DANE SKŁr\DAJĄC:EGO II',{FORMACJĘ

B. l. DANE IDE}.TTYFI.KACYJNE
4. Rodzaj wlasności, posiadania (zaznaczyć iviaściwą kratkę)

D l. rł}aściciel E 2- wspólwlaściciel D 3. posiadacz srnroistny D 4. wspólposiadaczsanroistny D 5. użytkownik wieczysty
D 6. wspólLrżytkownil: wj D 7. posiajacz zależny . dzierżawca) D 8. wspólposiadaczzależny (np. dzierżawca)

5. Miejsce/a (adres/y) poloŻenia lasu oraz identyfikator/y (Uwaga! Wykazuje się orirębnie tlla każdej nieruchorności)

6. NunlerĄ księgi wiecz;ystej ]ub zbioru/ów dokumentów oraz nazwa sądu, w któryln prowadzonajest księga wieczysta lub zbiór
dokunrentórv (Uwaga! Wykazuje się odrębnie dla każdej nieruchoności)

7. Nazrvisko, pierwsze iniię. clrugie imię

8, Imię ojca, inrię matki, data urodzelria (Uwa,ea! Wykazuje się tylko wórvczas, gdy osobie ftzycznelnie nadano nur".TEE[

9. Numęr PESEI/REGóŃ

nzAofu
l4. Ulica l5. Nr donlu/nr lokeltr

,6 \G;;;G
l7. Kod pocztotv1,

Ł. oKo
_ 
-^r-4NoSCI poWoDUJĄCE KoNrECZNośC aŁOżENIA INFoRMACJIl\-
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''"'tczności 
Qaznacz.yć wlaścirvą kańkę)

--!lJ:]nforma(:iźt skladena po raz pie, E 2. korektł z}o



Dl. Z WYJĄTKIEM ZWOLNIONYCH

wvszczesólnienie Porvierzchnia w hektarach fizycznych
(Uwaga! Wykazujemy z dokiadnością do l m kw)

2

1. Lasy <lchronrre

2, Lasy wchodzące w sk]ati rezerwatów przyrody
i parkóvl nnrodowycb

3. Lasy pozostale (nie wymieniolre w w. 1 i 2)

4- Razem iw. ]-3

E. INFORMACJA O PRZEDMIOTACH ZWOLNIONYCH
(podać powierzchnię iasiI zwolnionego oraz przepis prawa - zjakiego rytu}u występuje zwolnienie)

F: OŚWIADCZEME I PC)DPIS SKŁADAJĄCEGO / OSOBY REPREZENTUJĄCEJ SKŁADAJĄCEGO
Oślł,iadczam, że podane przeze nrnie dane są zgodne z prawdą.

20. Imię 2I . Nazwisko

22.Data wy,pelnienia (dzień - miesiąc - rok) 23. Podpis (pieczęć) skladającego / osoby reprezentującej składającego

G. ADNOTAC.IE ORGANU PODATKOWEGO
24. Urvagi olganu podatkowego

25. Identl,fi kator przyjmującego formularz ż6. Data i podpis przyjnującego fomruiarz


