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Miejsce  położenia nieruchomości Indeks podatnika 

IL-1 

INFORMACJA O LASACH DO PODATKU LEŚNEGO 

                                         
Podstawa prawna:  Ustawa z dnia  30 listopada 2002 r. o podatku leśnym (Dz. U. Nr 200, poz.  1682 z późn. zm.), zwana dalej „ustawą”. 
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 (wygaśnięcie) obowiązku podatkowego,  
                                  lub wysokość opodatkowania 

A. MIEJSCE SKŁADANIA INFORMACJI 

 Nazwa i adres organu podatkowego 

 

B. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA INFORMACJI 
Podatnik ma obowiązek złożenia, wraz z korektą informacji, pisemnego uzasadnienia przyczyny korekty – art. 81 ustawy Ordynacja podatkowa.

 2. Okoliczności powodujące obowiązek złożenia informacji (zaznaczyć właściwy kwadrat): 

  1. informacja składana po raz pierwszy ...................................rok    2. korekta uprzednio złożonej informacji (data zmiany) ..........................................rok 

3. Numer i rodzaj dokumentu, z którego zmiana wynika ........................................................................................................................................................  

4. Rodzaj okoliczności, które spowodowały obowiązek złożenia informacji (np. zakup, sprzedaż itd.) .......................................................................... 

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

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

5. Od kogo nabyto / komu zbyto ............................................................................................................................................................................................... 

C. DANE PODATNIKA 

C.1. DANE IDENTYFIKACYJNE PODATNIKA 
 6. Nazwisko 7. Pierwsze imię, drugie imię 

 8. Numer PESEL 9. Identyfikator NIP (wypełniają podmioty prowadzące działalność gospodarczą) 

Pole 10 należy wypełnić w przypadku, gdy numer PESEL nie został nadany. 

 10.  Data urodzenia 

 

11. Imię ojca 12. Imię matki 

 

C.2. ADRES ZAMIESZKANIA  

 13.  Kraj 14. Województwo 15. Powiat  

 16. Gmina 17. Ulica 18. Nr domu 19. Nr lokalu

    20.   Miejscowość 21. Kod pocztowy 22. Poczta 23. Telefon kontaktowy 

C.3. DANE IDENTYFIKACYJNE WSPÓŁWŁAŚCICIELA / MAŁŻONKA ( gdy nieruchomość objęta jest wspólnością małżeńską) 

 24. Nazwisko 25. Pierwsze imię, drugie imię 

 26. Numer PESEL 27. Identyfikator NIP (wypełniają podmioty prowadzące działalność gospodarczą)  

Pola 28 należy wypełnić w przypadku, gdy numer PESEL nie został nadany. 

 
28. Data urodzenia 29. Imię ojca 30. Imię matki 

C.4. ADRES ZAMIESZKANIA WSPÓŁWŁAŚCICIELA / MAŁŻONKA 

 

31. Kraj 32. Województwo 33. Powiat 

34. Gmina 35.Ulica 36. Nr domu 37. Nr lokalu 

38.Miejscowość 39. Kod pocztowy 40. Poczta 41. Telefon kontaktowy 
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D. 
 
 
 
 

DANE  DOTYCZĄCE  PRZEDMIOTÓW  OPODATKOWANIA (W PRZYPADKU WIEKSZEJ LICZBY 
DZIAŁEK NALEŻY WYPEŁNIĆ ZAŁĄCZNIK DO INFORMACJI !) 

Formy władania 
(zaznaczyć właściwy 
kwadrat)  

42.  

       własność        posiadacz samoistny       użytkownik wieczysty        posiadacz zależny 

43. Położenie lasu / obręb  44. Nr księgi wieczystej (zbioru dokumentów) działki 

 

45. Nazwa sądu w którym jest prowadzona księga wieczysta lub zbiór dokumentów 

1. Sąd Rejonowy w Garwolinie Wydział Ksiąg Wieczystych     2. Inny ...................................................................................   

Jednostka rejestrowa 
działki   

   

numer działki 46. 

D.1. PRZEDMIOTY OPODATKOWANIA NIE PODLEGAJĄCE ZWOLNIENIU 

 Wyszczególnienie 
Powierzchnia 

w ha fizycznych 
 

Powierzchnia ogółem, w tym: 
47.  

1. Lasy 
48.  

2. Lasy ochronne 
49.  

3. Lasy wchodzące w skład rezerwatów przyrody i parków narodowych
50.  

D.2. PRZEDMIOTY OPODATKOWANIA PODLEGAJĄCE ZWOLNIENIU 

 51. Należy podać powierzchnię lasu w ha fizycznych, a w pkt 1 również aktualny wiek lasu: 
 
1. Art. 7 pkt. 1ustawy – lasy z drzewostanem w wieku do 40 lat ....................................................................................................................... 

2. Art. 7 pkt. 2 ustawy – lasy wpisane indywidualnie do rejestru zabytków........................................................................................................ 

3. Art. 7 pkt. 3 ustawy – użytki ekologiczne........................................................................................................................................................ 

4. ....................................................................................................................................................................................................................... 

5. ....................................................................................................................................................................................................................... 

E. INFORMACJA O ZAŁĄCZNIKACH (do niniejszej informacji dołączono) 
 
 

52. Liczba załączników  ......................   
 

F. OŚWIADCZENIE I PODPIS PODATNIKA / OSOBY REPREZENTUJĄCEJ PODATNIKA 
      Oświadczam, że:  

- o wszelkich zmianach mających  wpływ na  wysokość zobowiązania podatkowego ( zmiana powierzchni,  zmiana sposobu użytkowania) 
zawiadomię tutejszy organ podatkowy w terminie 14 dni od daty zaistnienia zmiany. 

- podane przeze mnie dane są zgodne z prawdą, co potwierdzam własnoręcznym podpisem, 
- znane mi są przepisy Kodeksu karnego skarbowego o odpowiedzialności za podanie danych niezgodnych ze stanem rzeczywistym. 

 53. Data wypełnienia  
 

Podpis podatnika / osoby reprezentującej podatnika * Podpis współwłaściela / małżonka 

54.  55. 

G. ADNOTACJE ORGANU PODATKOWEGO 

  Uwagi organu podatkowego 

  Data i podpis przyjmującego informacją 
 

 
Informacja o przyczynie złożenia korekty (wypełnić obowiązkowo gdy składana informacja jest korektą złożonej wcześniej informacji): 
..................................................................................................................................................................................................................................................

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

 
                                                                                                                                                 Podpis 
 
* Niepotrzebne skreślić /  w przypadku podpisania deklaracji przez pełnomocnika podatnika ( prokurent ) należy przedłożyć organowi podatkowemu pełnomocnictwo 
do podpisywania deklaracji – art. 80a ustawy – Ordynacja podatkowa, wraz z dowodem uiszczenia należnej opłaty skarbowej, jeżeli nie występuje zwolnienie od tej 
opłaty. 


