Z!]ąclnik Nr

Num$ lde.1]ijk!c]'] Pod3tko*ą skladxJą.eBo d.k]am.]q

do Uchrva]y

3

Rłdy VićjŚk]ej

|/f ,2ćślĄ|XX,( lv

*,'|:o

DEKLARĄCJA NA PoDATEK LEśNY

DL-1

usla\! f dni! ]0FxŹdfjL1n]k 2002 r opodalku |eś.}.r (Dz'U'NI 200,poz']ó32.ZeZrr)
Formlhrl plle,rlczon) dLa osób pmłIyd].]cdnosck ore'nlfacnnylh onz spó]ek njc Jnają.y.h !Ńb!*'ośc] plalvną
będĄ!ycn Nhścjciehmi ]asól, pos ada.f'Jni sań.shYnr lasól, użv1ko}Tikamiłic.z-vslyfo] ]a5óq'posjadacfan]]xsotV
śa.olLąc)chs]anDść Skarbu Pańsllł! lubJdntoŚkj sa.rorzadu Ie.yo|ial|rego or'7 dll osób fiz}cznyclr be3ąc}th
\s.óltłan].ielamr]ub}łspól,osjadaczanrjfosobanjplarvnrmi.bądż7jń.}n]ijednostkanr]oĘa|]z'cyiń)ł]n
nieposrdając)r]]osobowościp.alvn.jlubfspó]kxmin].pos]adają.lfr]oŃ]ro*o]cjp]2\ną'
Do dnii 15 slycfnix każd.e. |.h Fdl.(.N.go; * lemne ]'] d|i od zajstnienjr okol].zloś.i ńaj4!}ch \p'y\ n!
bąd' \!!gaśnęcielLro]V]ązku pldatkolego nLbzaishieniazdajz.ń ńajatfch Ę|yl.a \}sokośćpodalku
B!ńnnr/ lłNver Nlaślr*! ze
.a nielsce Dolozenia lanl
'.{5l'njc.

lIIEJsCE sI\LADANI.{ DEKLARĄCJI
68 120I]$va

DANE sKLADAJĄCEGo

Df,

KLAR'ĄCJĘ

(nlcpohf cbn. sk!eśl]c)
dekLal!cję będącego osobą

l DANE IDENTYFIIIĄCYINE
R!d/q składaJą.ego deklf

acJę

fifycłą

(/a'acl,vi slaś.nvą knlkĘ)

9tqr9!!E4:4ryq!

5' wspóh|z-\1kołn k

\lic!zy{j"

ó

]

P.sildr.f /a]e/n| (ip d/e.Ża[ca)

łspćlpoJadas7 /ale,n! (np dierŻa\łc!]

Micjs.c]' (adlcs]')t.ł.l9nr1 asu oral nlenlyfik1lor]y dz]!]ek (U{'aga tJykazuje sięodlqbnL. dl'klżdcj nicruch.n$jcr)

\mcrr} l.Jeg] rvrr./] nej |ulr zbroru/nw dokurre.16v oraz naf{'a sądu.l
ill)ku enńv lU*!ga|\v}kazu]e sięodrębn]e dla każdej ni.ruchomosci)
3 Nxls]le]nxł ]l'l'\usk!'

ts2 ADRES SIEDZIBY*

/

/ Numer

a

n]alkj,dlta

fi.d^ń]r(LJllga|\ka7uJes]Ę

ty ko LVó\czas, gd} osobjc

PESIIL*ł

ADRES ZAMIESZKANIA**

l-l f!slat

.

oKol-lCZNoscl PowoDUJAcIl KoNI]]cZNosc ZŁoZENIA DEKI,ARĄcJl

'

INFoRI{ACJA o ZAtAcZNIIiĄcH

0 okolicńości (zazn'cz}t wlaścfłąkmtkę)

'1 Liczba fa]acznikó\ł:

l]cc4sla

lub ulrro|

ljzy.mq

nre nada|o

DrerLlsze imrę' dnlgre rmię|*

Nazsa skrócona* ]lmięo]ca. ]m

0 ldentifikator RECO|'*

którynr p|oł'adz.n'JĆslksĘga

(do nilieisfej deklalacji dołaczono

DANE DoTYczĄcE PRZEDMIoToW oPoDATKowANIA
Z WYJATKIEM Z\YOLNIONYCH

(Ułaga l wykazujemy z

I

dokh$ościąo 1 h kw

Stavka podatku
(0.220 m'

zczególnieDie

Podatek

\\,

zł' gr

(rubr. 2 x rubr.3)

w zł! g|

l

2

Lasy wchodzące w sk1ad rezerwatóŃ
Drz\Todv i parków nalodo\wch
' Lasy pozostałe (nie wynjenione

,

s,Ń'1i2J
. RJ/en'l{' I J|./aokj.lqi|ćdope|1\.\/lon.l)

INFORN{ACJA O PRZED]\{IOTACH ZWOLNIONYCH

.

{podaó

po\ erzc}nię zso]nionego lan] oBzpr/ep]s pawa

cZENIE I PoDPIS SKŁ-ĄDAJĄCEGo
]
'

Dxt.lłypeLrrjeria

(l/rń

.

fjakjeBo

/

t)'1ult] }ł}stępuJe

zlolnienre)

osoBY REPREZENTUJĄCEJ sKŁA)AJĄcEGo

m]csją. - |ok)

]

6oh] [P(^duja{.j śk]rd:]{cgo

AD\o1ACJE oRG \\U PoDĄ IKo\\ [GO
s ! $.C .rgrnu pode!ko$eEo

Data i

*) Pouczenie:

todls

ptz}]nU]ącego

lomullru

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.) '

LNunler Idcntyfi kJcj j PodJtko$ et pndatnrka

'Nr zaIączDika:

o NIERUCHoMoŚCIACH

DANE

. deklrra(ii DL-t
DANE PoDATNII.Ą

.

'ntbrmacii

IL

LEŚ\"YCH

I

amika niebędącequ ośo

DANE IDENTYF.ILĄCY]NE

.

Rodzlj podatlika (faznacfyć w1aścNy k$'adĘt)

.!\rba fz\czn,r .osobr
.Na,tla p€|na / Nłfti\ko
Nazwa skrócona

'

/

PicrrYsze imię' drugie inlię

7.ldentJtikator Regon
.DANE o

NIERLCHollosclĄCH

OLNIENTTJ

ib. ozr

8. Nu'ncr

vl vl

nr '

llovos,

PESEL

CH PoDI,EGAJ-ĄcYCHoPoDATKo\\AN IU LtlB

ro.t c.t

'TYTUŁ PIŁĄ\1iNY
] \rłłśc].re] 2 współł1aścrcie| ] loŚadalz slmojstn-v 4]rslrób.siada.fsam.\lr) 5' ufjl*oqflrK N]ecz-vsq
ó lspółDż)ll(.iIrk Iiecz)s1} ] p.si!lacz zaIefny(np dzLcrżl{ca. ną'e.Ea) B rvspóbosiadasz zal./n], (rrp dzidżaM,, ńągnca)
.

PowIERZCHNIA

.Id€ntyfikttor

I

IDENTYFII.ĄToRY GEoDEZYJNE DZIĄŁEK

działki _ lasy ochronn€

0.Idcnt]fikator dzialki _ lasv wchodzące w sld!d
r\yatów przyrod) i parkórY nirodo}Yych
11'Ident!fikżtor dzialki - las} pozostale

2.Powierzchnia

( w ha

fi

.Powierrchnia

( $, ha

fizycznych)

I.{.ro$ ierzchnia (

CA WItrCZYSTA

5.

Nunler księgi ryi€czvstej (zbioru dokumentów)

6. NazrYa Sądu

zycznych)

\ hafirycznyrn)

