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Termin składania: W terminie 14 dni od zaistnienia okoliczności mających wpĘw na powstanie, bądźwygaśnięcie obowią7ku podatkowego, |ub na
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7,
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4. rvspółposiadanie samoistne
8. rvspółposiadanie

Miejsce/a (adres/y) położenia przedmiotów opodatkowania oraznumar/y dzińęk

NumerĄ księgi wieczystej lub zbioru./ów dokumentów

7.

Nazwisko, pierwsze imię, data urodzenia

8.

Imię ojca, irnię matki

ADRES ZAMIESZKANIA

15. Numer domu / Numęr

C. OKOLICZNOSCI POWODUJĄCE KO
19.

Okoliczności (zaznaczyć właściwąkratkę)

D
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informacja składana po

lzpięrwszy

l

2. korekta uprzednio ńożonej informacji (miesiąc
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D. DANE DOTYCZACE PRZEDMIOTOW OPODATKOWANIA
D.1

Z WYJĄTKIEM

Z

Powierzchnia w hektarach fvycznych
(z dokładnościądo 1 m2 )

2.Lasv ochronne
3, Lasy wchodzące w skład rezerwatów prT1yrody

4.

Lasy wchodzące w skład parków narodowych

lokalu

E. INFORMACJA O PRZEDMIOTACH ZWOLNIOI\rYCH
(podać powierzchnię i wiek drzewostanu lasu zwolnionęgo otazprzepis prawa - z jakiego tytułu występuje
zwolnienie)

F. OS\ilIADCZENIE I PODPIS SKŁADAJĄCEGO / OSOBY REPREZENTUJĄCEJ

SKŁADAJĄCEGO

Oświadczam, że są mi znane przepisy Kodeksu karnego skarbowego o odpowiedzialności za podanie danych
niezgodnych z rzeczywistością.

G.

20. Imię

21. Nazwisko

22. Data wypełnienia (dzień-miesiąc-rok)

23. Podpis (pieczęć) składającego / osoby reprezentującej składającego

ADNOTACJE ORGANU PODATKOWEGO
24, Uwagi organu podatkowego

25. IdenĘfikator przyjmującego formularz

26. P odpis przyjmującego formularz

