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Identyfikator podatkowy *................................                      Załącznik Nr  8 do Uchwały  Nr XXXIV/526/2017 

  Rady Miejskiej w Miechowie z dnia 28.11.2017r.
 

                    I NFORMAC JA
W SPRAWIE PODATKU LEŚNEGO

NA ROK ….........
Podstawa prawna :  Ustawa z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1821 ze zm.).
Składający:  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  zaistnienia  okoliczności  mających  wpływ  na  powstanie,  bądź 

wygaśnięcie obowiązku podatkowego lub zaistnienia okoliczności mający wpływ na wysokość podatku.
Miejsce składania  : Organ podatkowy właściwy ze względu na miejsce położenia gruntów.  

AMIEJSCE SKŁADANIA 
              URZĄD GMINY I MIASTA w MIECHOWIE UL.  HENRYKA SIENKIEWICZA 25
BDANE IDENTYFIKACYJNE 
Rodzaj własności, posiadania/ zaznacz  właściwe /
  1.właściciel   2.współwłaściciel   3.posiadacz samoistny   4.współposiadacz samoistny
   5.użytkownik wieczysty    6. współużytkownik wieczysty   7.posiadacz   8.współposiadacz
- Miejsce / a położenia przedmiotów opodatkowania oraz nr działek
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
..
 Nr księgi wieczystej..................................

Nazwisko  ….................. ….......................imię................................................ data urodzenia...........................
   
Imię ojca, 
matki.*............................................................PESEL........................................ ........................................................

  Gmina........................................Powiat.....................................................Województwo.....................................

Miejscowość.....................................................Ulica......................................................Nr domu 
/lokalu.................................
OKOLICZNOŚCI POWODUJĄCE KONIECZNOŚĆ ZŁOŻENIA  lub zmiany INFORMACJI /odpowiednie 
zaznacz/

C? informacja składana po raz pierwszy.................…............ ? 2.Korekta złożonej  informacji.

PODATEK LE  Ś  NY  
         Dane dotyczące przedmiotów opodatkowania / z wyjątkiem zwolnionych /

WYSZCZEGÓLNIENIE POWIERZCHNIA w ha
1. Lasy

           2. Lasy wchodzące w skład rezerwatów  przyrody

3. Lasy wchodzące w skład parków narodowych 

*PESEL -osoby fizyczne nie prowadzące działalności gospodarczej 
   NIP    - osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne
* wypełnia osoba fizyczna w przypadku , gdy numer PESEL nie został nadany.



  DANE    DOTYCZĄCE   LASÓW    NIEPODLEGAJĄCYCH   OPODATKOWANIU  
   
Położenie lasu ....................................................  Nr Działki......................................................................

Lp. Podstawa prawna Powierzchnia w ha

                                                                         

….....................................  ….....................................     ................…................................................
.
.imię        nazwisko . podpis

ADNOTACJE ORGANU PODATKOWEGO

….......................... …....................................................
data podpis przyjmującego formularz
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