Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XV/170/15
Rady Miejskiej w Wieluniu
z dnia 3 grudnia 2015 r.

1. Numer Identyfikacji Podatkowej składającego informację
d

INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU LEŚNEGO

IL-1

na 2. Rok
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz.
465 ze zm.)
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 bądź
wygaśnięcie obowiązku podatkowego.
Miejsce składania: Burmistrz Wielunia właściwy ze względu na miejsce położenia lasu.

A.

MIEJSCE SKŁADANIA INFORMACJI
3. Burmistrz Wielunia
pl. Kazimierza Wielkiego 1, 98-300 Wieluń

B. DANE SKŁADAJĄCEGO INFORMACJĘ
B.1 DANE IDENTYFIKACYJNE
4. Tytuł prawny podmiotu składającego informację (zaznaczyć właściwą kratkę) □ 1. własność
□ 2. współwłasność □ 3. posiadanie □ 4. posiadanie samoistne □ 5. inne …………..
5. Nazwisko, pierwsze imię, data urodzenia
6. Imię ojca, imię matki
7. Numer PESEL

B.2 ADRES ZAMIESZKANIA
8. Kraj

9. Województwo

10. Powiat

11. Gmina

12. Ulica

13. Nr domu/ Nr lokalu

14. Miejscowość

15. Kod pocztowy

16. Poczta

C. OKOLICZNOŚCI POWODUJĄCE KONIECZNOŚĆ ZŁOŻENIA INFORMACJI
17. Okoliczności (zaznaczyć właściwą kratkę)
□ 1. Informacja
□ 2. Korekta informacji

D. DANE DOTYCZĄCE PRZEDMIOTÓW OPODATKOWANIA

(z wyjątkiem zwolnionych)

Wyszczególnienie

Powierzchnia w hektarach fizycznych

1
1. Lasy wchodzące w skład rezerwatów przyrody
i parków narodowych

2

2. Lasy pozostałe
3. Razem (poz. 1+2)

2

E. INFORMACJA O PRZEDMIOTACH ZWOLNIONYCH
(podać powierzchnię lasu zwolnionego oraz przepis prawa z jakiego tytułu występuje zwolnienie)

F. DANE O NIERUCHOMOŚCIACH LEŚNYCH
18. Numer działki - powierzchnia

19. Numer księgi wieczystej (zbioru dokumentów)

G. PODPIS SKŁADAJĄCEGO / OSOBY REPREZENTUJĄCEJ SKŁADAJĄCEGO
20. Imię

21. Nazwisko

22. Data wypełnienia dzień – miesiąc - rok

23. Podpis (pieczęć składającego/osoby reprezentującej
składającego

H. ADNOTACJE ORGANU PODATKOWEGO
24. Uwagi organu podatkowego
25. Identyfikator przyjmującego formularz

26. Podpis przyjmującego formularz

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27
kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE Nr 119) informuję, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Wielunia z siedzibą w
Wieluniu, Pl. Kazimierza Wielkiego 1, 98-300 Wieluń.
2. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych: iod@um.wielun.pl.
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą do celów podatkowych na podstawie Art. 6
ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia
2016 r., oraz ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa.
4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do
uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa – art. 299 ustawy z dnia 29
sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa.
5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji
międzynarodowej.
6. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 10 lat wynikający z kategorii
archiwalnej „B10” oznaczonej dla tego rodzaju spraw w Rozporządzeniu Prezesa Rady
Ministrów z dnia 18.01.2011r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych
wykazów akt oraz w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
7. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych, prawo do sprostowania
danych, prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo
do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
9. Podanie danych osobowych jest obligatoryjne na mocy przepisu prawa - ustawy z dnia 29
sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa.
10. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również
w formie profilowania.

