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DANE DoTYczĄcE PRZEDMIoToW oPoDATKowANIA (Ułaga l wykazujemy z dokh$ością o 1 h kw

I Z WYJATKIEM Z\YOLNIONYCH

zczególnieDie
Stavka podatku

(0.220 m'

w zł! g|

Podatek \\, zł' gr
(rubr. 2 x rubr.3)
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, Lasy wchodzące w sk1ad rezerwatóŃ
Drz\Todv i parków nalodo\wch

' Lasy pozostałe (nie wynjenione
s,Ń'1i2J
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*) Pouczenie:
W prz1padku nie wplacenia rv oborviązujapych teminach i latach k\ł'oty podatku z poz' D' 1pkt4

]ub u'placenia j ej w niepełnej rt.ysokości, niniejsza dek1alacja stanowi podstawę do wystawięnja
t},tulu wykonawczego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 czenvca 1966 I' o postą)owanju
egzekuc1'jn;łn rv administracj i (tekst jedn' Dz' U. z 2005 |. N| 229, poz' 1954, ze zfi.) '
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.Na,tla p€|na / Nłfti\ko
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OLNIENTTJ

. PowIERZCHNIA I IDENTYFII.ĄToRY GEoDEZYJNE DZIĄŁEK
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0.Idcnt]fikator dzialki _ lasv wchodzące w sld!d
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. deklrra(ii DL-t
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' Nazwa skrócona / PicrrYsze imię' drugie inlię

'TYTUŁ PIŁĄ\1iNY

.Id€ntyfikttor działki _ lasy ochronn€

5. Nunler księgi ryi€czvstej (zbioru dokumentów)
CA WItrCZYSTA

6. NazrYa Sądu


