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                                                                                                           Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIV/144/15  
                                                                                                               Rady Miejskiej w Rymanowie 
                                                                                                                    z dnia 27  listopada  2015 roku                      
 

 IPL-1 
 

1. Identyfikator podatkowy (NIP albo numer PESEL) składającego informację 1 ) 
NIP ..................................................   PESEL ................................................ 

IPL-1 INFORMACJA  o  LASACH. 
Podstawa 
prawna 

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

Składający Formularz przeznaczony dla osób fizycznych 

Termin 
składania 

Zgodnie z art. 6 ust. 2  ustawy - w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie 
albo wygaśnięcie obowiązku  w podatku leśnym  lub zaistnienie zmian, o których mowa w art. 5  ust. 4. 
Obowiązek składania informacji dotyczy również podatników korzystających ze zwolnień na mocy przepisów 
ustawy. 

Miejsce 
składania 

Organ podatkowy ( siedziba organu podatkowego - urzędu gminy ) właściwy ze względu na miejsce położenia 
lasu  

 
 
1. Cel złożenia formularza    ( zaznaczyć właściwy kwadrat ) 

 1. złożenie informacji  2. korekta informacji 

A. MIEJSCE SKŁADANIA INFORMACJI 

2. BURMISTRZ GMINY RYMANÓW 

38-480 RYMANÓW, ul. MITKOWSKIEGO 14a 

B. DANE PODATNIKA ( osoby fizycznej ) 
 

B.1. DANE IDENTYFIKACYJNE 
 

3. Nazwisko 
 

4. Pierwsze imię 
 

5. Data urodzenia ( dzień-miesiąc-rok)  

6. Polska Klasyfikacja Działalności  PKD  (wypełnia tylko przedsiębiorca)  
 

7. Forma prawa przedsiębiorstwa. 
 
 

8. Wielkość przedsiębiorcy – podać wg. ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U. z 2015 r. 
poz. 584 z późn. zm) ........................... 
Ilość zatrudnionych pracowników (dotyczy podmiotów prowadzących działalność gospodarczą) ..................  

B.2. ADRES MIEJSCA ZAMIESZKANIA 
 

9. Kraj 
 

10. Województwo 11. Powiat 

12. Gmina  
 

13. Ulica 14. Nr domu 15. Nr lokalu 

16. Miejscowość 
 

17. Kod pocztowy 18. Poczta 

19. Telefon 
 

20. Fax. 

C. DANE DOTYCZĄCE PRZEDMIOTU OPODATKOWANIA   
Rodzaj własności, posiadania (zaznaczyć właściwą        
kratkę) 

 

 1.właściciel  2. współwłaściciel  

 3. posiadacz samoistny  4. współposiadacz samoistny 

 5. użytkownik wieczysty  6. współużytkownik wieczysty 

 7. posiadacz zależny (np dzierżawca)  8) współposiadacz zależny (np dzierżawca) 

 Przedmiot opodatkowania Powierzchnia lasu w ha 
fizycznych 

 Miejsce położenia lasu Dane współwłaściciela 
(współposiadacza) nazwisko 
i imię, adres zamieszkania, 
data urodzenia 
Identyfikator podatkowy (NIP 
albo numer PESEL 
składającego informację 1 ) 

Grunty leśne sklasyfikowane 
w ewidencji gruntów i 
budynków jako lasy 
 
 

21. 22. 23. 
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Lasy wchodzące w skład 
rezerwatów przyrody 
 

24. 25. 26. 

Lasy wchodzące w skład 
parków narodowych 
 

27. 28. 29. 

D. Informacja o zwolnieniach od podatku leśnego 
 

 

D.1 Zwolnienia na podstawie art.7 ust.1 pkt 1 – 3 ustawy 
 

 

 Przedmiot zwolnienia Powierzchnia lasów ha 
fizycznych podlegające 
zwolnieniu  

 Położenie 
zwolnionego lasu 

1. Lasy z drzewostanem w wieku do 40 lat 30. 31. 
 

2. Lasy wpisane indywidualnie do rejestru zabytków 
 

32. 33. 

3. Użytki ekologiczne 
 

34. 35. 

 D.2 Zwolnienia na podstawie art.7 ust.2 pkt....... 
ustawy 

 

36. 37. 

 D.3 Zwolnienia na podstawie art.7 ust.3 ustawy 

 
38. 39. 

E. ADRES DO KORESPONDENCJI (wypełnić jeśli jest inny niż adres zamieszkania) 
 

40. Kraj 41. Województwo 42. Powiat 
 

43. Miejscowość 
 

44. Ulica 45  Nr domu 46. Nr lokalu 

47. Poczta- kod pocztowy 
 

48. Telefon/ Fax 

49. Numer rachunku bankowego i nazwa banku ( podanie tej informacji nie jest obowiązkowe ) 
 
  

F.  PODPIS PODATNIKA 
 

F.1.  PODPIS SKŁADAJĄCEGO */ OSOBY REPREZENTUJĄCEJ SKŁADAJĄCEGO* ( niepotrzebne skreślić).  
 

50. Imię 
 
 

51. Nazwisko 

52. Data wypełnienia informacji 
 
 
 

53. Podpis ( pieczęć ) składającego* / osoby reprezentującej 
składającego * ( niepotrzebne skreślić ) 

G.ADNOTACJE ORGANU PODATKOWEGO 
 

G.1. Uwagi organu podatkowego 
 
 
 

 
1 )Identyfikatorem podatkowym jest: 

1) numer PESEL- w przypadku podatników będących osobami fizycznymi objętymi rejestrem 

PESEL nieprowadzących działalności gospodarczej lub niebędących zarejestrowanymi 

podatnikami podatku od towarów i usług; 

        2)   NIP- w przypadku pozostałych podmiotów podlegających obowiązkowi ewidencyjnemu. 
 


