
UCHWALANR 221/XXV/12

RADY MIEJSKIEJ W CHORZELACH

z dnia 30 listopada 2012 roku

w sprawie ustalenia wzorow formularzy informacji i deklaracji na podatki:
od nieruchomosci, rolny oraz lesny.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzadzie gminnym
( tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 ze zm.) oraz art. 6 ust. 13 ustawy z dnia 12
stycznia 1991 r. o podatkach i oplatach lokalnych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr95, poz. 613
ze zm.), art. 6a ust. 11 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (tekst jednolity Dz. U.
z 2006r. Nr 136 poz. 969 ze zm.) i art. 6 ust. 9 ustawy z dnia 30 pazdziernika 2002 r. o podatku
lesnym (Dz. U. z 2002 r. Nr 200, poz. 1682 ze zm.) Rada Miejska w Chorzelach uchwala co
nastepuje :

§1

1. Ustala si? wzor formularza informacji w sprawie podatku od nieruchomosci, ktory stanowi
zalacznik Nr 1 do niniejszej uchwary.

2. Ustala sie wzor formularza deklaracji na podatek od nieruchomosci, ktory stanowi zalacznik
Nr 2 do niniejszej uchwary.

§2

1. Ustala sie wzor formularza informacji w sprawie podatku rolnego, ktory stanowi zalacznik
Nr 3 do niniejszej uchwaly.

2. Ustala si?wzor formularza deklaracji na podatek rolny, ktory stanowi zalacznik Nr 4 do
niniejszej uchwary

§3

1. Ustala sie wzor formularza informacji w sprawie podatku lesnego, ktory stanowi zalacznik
Nr 5 do niniejszej uchwaly.

2. Ustala sie wzor formularza deklaracji na podatek lesny, ktory stanowi zalacznik Nr 6 do
niniejszej uchwary.

§ 4

Wykonanie uchwaly powierza sie Burmistrzowi Miasta i Gminy.

§5

Traci moc Uchwala Nr 107/XIII/ll Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 15 listopada 2011 roku
wsprawie ustalenia wzorow formularzy informacji i deklaracji na podatki: od nieruchomosci, rolny
oraz lesny.

§6

1. Uchwala podlega ogloszeniu wDzienniku Urzedowym Wojewodztwa Mazowieckiego.
2. Uchwala wchodzi w zyciez dniem 1stycznia 2013 r. \

/pRZEWC?pHICZ^Cv
/ Rady Mie skiej

Trzezicki



1. Numer Identyfikatora Podatkowego skladajacego informacje

NIP:

Zalacznik Nr 1
do Uchwaly Nr 221/XXV/12
Rady Miejskiej w Chorzelach
z dnia 30 listopada 2012 roku

INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU OD NDZRUCHOMOSCI

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i oplatach lokalnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613, ze. zm.).
Skladajacy: Formularz przeznaczony dia osob fizycznych bedacych wtascicielami nieruchomosci lub obiektow budowlanych, posiadaczami

samoistnymi nieruchomosci lub obiektow budowlanych, uzytkownikami wieczystymi gruntow, posiadaczami nieruchomosci lub ich
czeici albo obiekt6wbudowlanych lub ich czesci,stanowiacych wlasnoSc Skarbu Paristwalubjednostki samorzadu terytorialnego.

Termin skladania: W terminie 14dniod zaistnienia okolicznosci majacych wplyw na powstanie bqdzwygainiecie obowiazku podatkowego lub
zaistnienia zdarzenia majacego wpryw na wysokosc podatku.

A. MD3JSCE SKLADANIA INFORMACJI
3. Burmistrz Miasta i Gminy Chorzele

Adres ill. Stanislawa Komosiriskiego 1, 06-330 Chorzele

B. DANE SKLADAJACEGO INFORMACJE

B.l DANE IDENTYFIKACYJNE
4. Rodzaj wlasnosci, posiadania (zaznaczyc wlaiciwa kratke)

• 1. wlasciciel • 2. wspohvlasciciel • 3.posiadacz samoismy • 4.wspolposiadacz samoistny • 5. uzytkownik wieczysty
• 6. wsp6tuzytkownik wieczysty D 7. dzierzawca

5. Miejsce/a (adres/y) polozenia przedmiotow opodatkowania oraz identyfikator/y dzialek,budynk6w, lokali (Uwaga! Wykazuje sieodrebnie
dia kazdej nieruchomosci)

6. Numer/y ksiegi wieczystej lub zbioru/ow dokumentow oraz nazwa sadu. w ktorym prowadzona jest ksiega wieczysta lub zbior dokumentow
(Uwaga! Wykazuje sie odrebnie dia kazdej nieruchomosci j

7. Nazwisko. pierwsze irnie. drugie imie. data urodzenui

8 Imie ojca. imie matki.

9 Numer PESEL/REGO]

B.2 ADRES ZAMIESZKANIA
10 Kraj 11. Wojewodztwo 12. Powiat

13. Gmina 14. Ulica i 5. Numer domu / Numer lokalu

16. Miejscowosc 17. Kod pocztowy 18. Poczta

C. OKOLICZNOSCI POWODUJACE KONIECZNOSC ZLOZENIA INFORMACJI
19. Okolicznosci (zaznaczyc wtasciwa kratke)

Q 1. informacja skladana porazpierwszy • 2. korekta uprzednio zlozonej informacji (wykazu)

P. DANE DOTYCZACE PRZEDMIOTOW OPODATKOWANIA (z wyjatkiem zwolnionych)

D.l POWIERZCHNIA GRUNTOW (Uwaga! Wykazujemy z dokladnoscia do 1mkw.)
1. zwiazanych z prowadzeniem dziaiatno^ci

gospodarczej, bez wzgl^du na sposob
zakwatifikowania w ewidencji gruntow i
budynkow

2. pod jeziorami, zaj^tych na zbiorniki wodne
retencyjne lub elektrowni wodnych

3. pozostaie grunry, w tym zaj^te na prowadzenic
odpiatnej statutowej dzialalnosci pozytku
publicznego przez organizacje pozytku
publicznego

20.

21.

22.

ha

rrr



D.2 POWIERZCHNIA UZYTKOWA BUDYNKOW LUB ICH CZEJSCI (*)

1. mieszkalnych —og6iem 23.

w tym:

- kondygnacji o wysokosci od 1,40 do 2,20 m (zaliczyc' 50%
powierzchni)

- kondygnacji o wysokosci powyzej 2,20 m

24.

m2
* Do powierzchni uzytkowej budynku lub jego czesci nalezy zaliczyc powierzchnie mierzona po wewnetrznej dhigosci scian na wszystkich
kondygnacjach, z wyjatkiem powierzchni klatek schodowych oraz szybow dzwigowych. Za kondygnacje uwaza sie rdwniez garaze podziemne,
piwnice, sutereny i poddasza uzytkowe.

2. zwiazanych z prowadzeniem dziatelnosci
gospodarczej oraz od czesci budynkow
mieszkalnych zajetych na prowadzenie
dziaialnosci gospodarczej og6Jem

w tym:

- kondygnacji o wysokosci od 1,40 do 2,20 m (zaliczyc 50%
powierzchni uzytkowej)

- kondygnacji o wysokosci powyzej 2,20 m

25.

m2

m2

m:

3. zajete na prowadzenie dziatalnosci gospodarczej w
zakresie obrotu kwalifikowanym materiatem
siewnym ogolem

w tym:

- kondygnacji o wysokosci od 1.40 do 2,20 m (zaliczyc 50%
powierzchni uzytkowej)

- kondygnacji o wysokosci powyzej 2.20 m

26.

rn2

nr

nr

4. zwiazanych z udzielaniem swiadczen
zdrowotnych w rozumieniu przepisow o
dzialalnosci leczniczej, zajetych przez podmioty
udzielajace rych swiadczen
ogotem.

w rym:

- kondygnacji o wysokosci ou ; 40 au 2.20 in tzaliczyc ;''"<•
powierzchni uzytkowej)

- kondygnacji o wysokosci powvzej 2.20 m

27.

. . . . rn:

mJ

nr

5. pozostahych ogotem, w tym zajete na prowadzenie
odptatnej statutowej dzialalnosci pozytku
publicznego przez organizacje pozytku
publicznego

w tym:
- kondygnacji o wysokosci od 1,40 do 2,20 m (zaliczyc 50%

powierzchni)
- kondygnacji o wysokosci powyzej 2,20 m

28.

m-

m2

m;

D.3I*UDOWLE

1. DUdOWle (wartosc, o ktorej mowa w przepisach o
podatkach dochodowych)

29.

E. INFORMACJA O PRZEDMIOTACH ZWOLNIONYCH

(podad powierzchnie badz wartosc budowli przedmiotow zwolnionych oraz przepis prawa - z jakiego tytulu wystepuje zwolnienie)

F. OJ

SKL
Oswi

JWIADCZENIE I PODPIS SKLADAJACEGO / OSOBY REPREZENTUJACEJ

ADAJACEGO
adczarn, ze podane przeze mnie dane sa zgodne z prawda.
30. Imie 31. Nazwisko

32. Data wypelnienia (dzien - miesiac - rok) 33. Podpis (pieczec) skladajacego / osoby reprezentujacej skladajacego

G.A1ONOTACJE ORGANU PODATKOWEGO
34. Uwagi organu podatkowego

35. Identyfikator przyjmujacego formularz 36. Data i podpisprzyjmujacego formular ^—^



Zalacznik Nr 2

do Uchwaly Nr 221 OCXV/12
Rady Miejskiej w Chorzelach
z dnia 30 listopada 2012 roku

DEKLARACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOSCI

2 Rok

na

Podstawa prawna: Ustawaz dnia 12stycznia 1991r. o podatkach i oplatach lokalnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2010 r Nr 95, poz. 613, ze zm).
Skladajacy. Formularz przeznaczony dia osob prawnych, jednostek organizacyjnych oraz spoiek niemajacych osobowosci prawtiej bedacych

wlaScicielami nieruchomosci lub obiektow budowlanych, posiadaczami samoistnymi nieruchomosci lub obiektow budowlanych.
uzytkownikami wieczystymi gruntow, posiadaczami nieruchomosci lub ich czesci albo obiektow budowlanych lub ich czesci,
stanowiacych wlasnoSc Skarbu Pahstwa lub jednostki samorzadu terytorialnego oraz dia os6b fizycznych bedacych wsp6rwlascicielami
lub wsporposiadaczami z osobami prawnymi badz z innymi jednostkami organizacyjnymi nieposiadajacymi osobowosci prawnej lub ze
spolkami nieposiadajacymi osobowosci prawnej, z wyjatkiem osob tworzacych wspolnote mieszkaniowa.

Termin skiadania: Do 31 stycznia kazdego roku podatkowego; w terminie 14 dni od zaistnienia okolicznosci majaxychwplyw na powstanie badz
wygasniecie ohowiazku podatkowego lubzaistnienia zdarzeii majacych wplyw na wysokosc podatku

A. MIEJSCE SKLADANIA DEKLARACJI
3 Burmistrz Miasta i Gminv Chorzele

Adres ul. Stanislawa Komosinskiego I, 06-330 Chorzele

B. DANE SKLADAJACEGO DEKLARACJI (niepotrzebne skreslic)
* - dotyczy skladajacego deklaracje niebedacego osobq fizyczna ** - dotyczy skladajacego deklaracje bedacego osoba fizyczna

B.l DANE IDENTYF1KACYJNE
4, Rodzaj skladajacego deklaracje (zaznaczyc wlaSciwq kratkej
-1 I. osoba fizyczna • 2.osoba prawna L) 3.jednostka organizacyjna d 4. spolka niemajaca osobowosci prawnej

5. Rodzaj wlasnosci, posiadania (zaznaczyc wlasciwa kratke)

LI 1. wtasciciel _1 2.wspohvlascicie! • 3.posiadacz samoistny U 4 wspotposiadacz samoistny • 5.uzytkownik wieczysty
jj 6. wspoluzytkownik wieczysty D 7. dzierzawca

6. Miejsce/a (adres/y) polozenia przedmiotow opodatkowania oraz identyfikator/y dzialek, budynk6w, lokali (Uwaga! Wykazuje sie odrebnie
dia kazdej nieruchomosci)

7 Numer/y ksiegi wieczystej lub zbioru/6w dokumentow oraz nazwa sadu, w ktorym prowadzona jest ksiega wieczysta lub zbi6r dokumentow
(Uwaga! Wykazuje sie odrebnie dia kazdej nieruchomosci)

8. Nazwa pelna * / Nazwisko, pierwsze imie, drugie imie**

9. Nazwa skrocona* / imie ojca, imie matki

10. Identyfikator REGON* / Numer PESEL*

B.2 ADRES S1EDZIBY* /ADRES ZAMIESZKANIA**
ll.Kraj 12 Wojewodztwo 13. Powiat

14. Gmina 15. Ulica 16. Numer domu / Numer lokalu

17. Miejscowosc 18. Kod pocztowy 19. Poczta



C. OKOLICZNOSCI POWODUJACE KONIECZNOSC ZLOZENIA DEKLARACJI

20. Okolicznosci (zaznaczyc wlasciwa^ kratk?)

LI 1. deklaracja nadany rok • 2. korekta deklaracji rocznej • 3. wygaSniecie obowiazku podatkowego
LJ 4. powstanie obowiazku podatkowego w trakcie roku LI 5. zmiana miejsca zamieszkania lubsiedziby

D. DANE DOTYCZACE PRZEDMIOTOW OPODATKOWANIA (z wyjatkiem zwolnionych]
Wyszczegolnienie Podstawa

opodatkowani
a

Stawka podatku
wynikajaca z
Uchwah Rad>'
Miejskiej w
Chorzelach

(ogtoszona w Dz.
Uiz^dowym
Wojewodztwa
mazowieckiego w
roku

poprzedzajacym
dany rok
podatkowy)
w zJ, gr

Kwota podatku
wzt.gr
(nalezy zaokraglic do
petnych dziesiatek
groszy)

D. 1 POWIERZCHNIA GRUNTOW (Uwaga! Wykazujemy z doktadnosciado 1 mkw.)
1. zwiazanych z prowadzeniem dziatalnosci

gospodarczej, bez wzgledu na sposob
zakwalifikowania w ewidencji gruntow i
budynkow

21.

...m2

22. 23.

2. pod jeziorami, zajetych na zbiorniki wodne
retencyjne lub elektrowni wodnych

24.

ha

25. 26.

3. pozostaie grunty, w tym zajete na prowadzenie
odptatnej statutowej dziatalnosci pozytku
publicznego przez organizacje pozytku
publicznego

27.

m2

28. 29.

D.2POWIERZ htNIA UZYTKOWA BUI
1. mieszkalnych —ogotem 30.

m

31. 32.

w tym:
- kondygnacji o wysokoSci od 1,40 do 2,20 m (zaliczyc 50%

powierzchni)
- kondygnacji o wysokosci powyzej 2,20 m

33.

m2

m2

34. 35.

* Dopowierzchni uzytkowej budynku lub jego czesci nalezy zaliczyc powierzchni? mierzona powewn?trznej dlugosci scian nawszystkich
kondygnacjach, z wyjatkiem powierzchni klatek schodowych orazszybbw dzwigowych. Za kondygnacj? uwaza si? rowniez garaze podziemne,
piwnice, sutereny i poddasza uzytkowe.

2. zwiazanych z prowadzeniem dziatalnosci
gospodarczej oraz od czesci budynkow
mieszkalnych zajetych na prowadzenie
dziatalnosci gospodarczej ogotem,

w tym:
- kondygnacji o wysokosci od 1,40 do 2,20 m (zaliczyc 50%
powierzchni uzytkowej)
- kondygnacji o wysokoSci powyzej 2,20 m

36.

m

m2

m2

37. 38.

3. zajete na prowadzenie dziatalnosci gospodarczej w
zakresie obrotu kwalifikowanym materiatem
siewnym ogotem,

w tym:
- kondygnacji o wysokoSci od 1,40 do 2,20 m (zaliczyc 50%
powierzchni uzytkowej)
- kondygnacji o wysokoSci powyzej 2,20 m

39.

m2

m2

m2

40. 41.



4. zwiazanych z udzielaniem swiadczen zdrowotnych
w rozumieniu przepisow o dziatalnosci leczniczej ,
zajetych przez podmioty udzielajace tych
Swiadczen

ogotem,

wtym:

- kondygnacji o wysokosci od 1.40 do 2,20 m (zaliczyc 50%
powierzchni uzytkowej)
- kondygnacji o wysokosci powyzej 2,20 m

42.

m2

m!

m2

43. 44.

5. pozostatych ogotem, w tym zajete na prowadzenie
odptatnej statutowej dziatalnosci pozytku
publicznego przez organizacje pozytku publicznego

wtym:

kondygnacji o wysokosci od 1,40 do 2,20 m (zaliczyc 50%
powierzchni)
- kondygnacji o wysokosci powyzej 2,20 m

45.

m2

46. 47.

m2

m2

D.3 BUDOWLE

1. budowle
(wartosc, o ktorej mowa w przepisach o podatkach

dochodowych)

48. 49. 50.

E. LACZNA KWOTA PODATKU
Kwota podatku*

Suma kwot z kol. D(nalezy zaokraglic do petnych ztotych)
51.

E INFORMACJA O PRZEDMIOTACH ZWOLNIONYCH
(podac powierzchni?badz wartoSc budowli przedmiotow zwolnionych oraz przepis prawa - z jakiego tytulu wyst?puje zwolnienie)

G. OSWIADCZENIE I PODPIS SKLADAJACEGO / OSOBY REPREZENTUJACEJ

SKLADAJACEGO
Oswiadczam, ze podane przeze mnie dane sa zgodne z prawda.

52. lmi? 53. Nazwisko

54. Data wypelnienia (dzieri - miesiac - rok) 55. Podpis (piecz?c) skladajacego / osoby reprezentujacej skladajacego

H. ADNOTACJE ORGANU PODATKOWEGO
56. Uwagi organu podatkowego

57. Identyfikator przyjmujacego formularz 58. Data i podpis przyjmujacego formularz

*) Pouczenie:

W przypadku niewplacenia w obowiazujacych terminach i ratach kwoty podatku z poz. 51 lub
wplacenia jej w niepelnej wysokosci, niniejsza deklaracja stanowi podstawe do wystawienia tytulu
wykonawczego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postepowaniu
egzekucyjnym w administracji (tekst jedn.: Dz. U. z 2005 r. Nr 229, poz. 1954 z pozn. zm.).



1.Numer ldentyfikatora Podatkowegoskladajacego informacj?.

NIP:

Zalacznik Nr 3
do Uchwaly Nr 22I/XXV/12
Rady Miejskiej w Chorzelach
zdnia 30 listopada 2012 roku

INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU ROLNEGO

Podstawa prawna: Ustawa zdnia 15 listopada 1984 r o podatku rolnym (tekst jedn.: Dz. U. z 2006 r.Nr 136, poz. 969zpozn. zm.)
Sktadajacy: Formularz przeznaczony diaosobfizycznych bedacych wtascicielami gruntow, posiadaczami samoistnymi gnintow,

uzytkownikami wieczystymi gruntow, posiadaczami gruntowna podstawieumowyzawartejstosowniedo przepis6w o
ubezpieczeniu spolecznym rolnik6w oraz posiadaczami gruntow stanowiacych wlasnosc Skarbu Paiistwa lubjednostki
samorzadu terytorialnego.

Termin skiadania: W terminie 14 dniodzaistnienia okolicznosci majacych wplyw napowstanie, badz wygasni?cie obowiazku podatkowego lub
zaistnienia zdarzen majacych wplyw na wysokosc podatku.

A. MIEJSCE SKLADANIA INFORMACJI
2. Burmistrz Miasta i Gminy Chorzele

Adres ul. Stanislawa Komosinskiego, 06-330 Chorzele

B. DANE SKLADAJACEGO INFORMACJI

B.l DANE IDENTYFIKACYJNE
3. Rodzaj wlasnosci, posiadania (zaznaczyc wlasciwq kratk?)

LI 1. wlasciciel, • 2. wspolwlasciciel (nieprowadzacy gospodarstwa wcalosci), LI 3. wspolwlasciciel (prowadzgcy gospodarstwo w
calosci), LI4. posiadacz samoistny, LI 5. wspolposiadacz samoistny, • 6. uzytkownik wieczysty, • 7. wspoluzytkownik
wieczysty, LI 8. dzierzawca

4 Miejsce/a (adres/y) polozenia przedmiotow opodatkowania oraz identyfikator/y dzialek (Uwaga! Wykazuje si?odr?bnie diakazdej
nieruchomosxi)

5 Numer/y ksi?gi wieczystej lubzbioru/6w dokumentow oraz nazwasadu,w ktorym prowadzona jest ksi?ga wieczysta lubzbior
dokumentow (Uwaga! Wykazuje si? odr?bnie dia kazdej nieruchomosci)

6 Nazwisko, pierwsze imi?, drugie imi?, data urodzenia

7. Imi? ojca, imi? matki

8. Numer PESEL7REGON

B.2 ADRES ZAMIESZKANIA
9. Kraj 10. Wojewodztwo 11 Powiat

12. Gmina 13Ulica 14 Numer domu / Numer lokalu

15. MiejscowoSc 16. Kod pocztowy 17. Poczta

C. OKOLICZNOSCI POWODUJACE KONIECZNOSC ZLOZENIA INFORMACJI

18 Okolicznosci (zaznaczyc wlaSciwq kratk?)

LI 1 informacja skladana po raz pierwszy na dany rok • 2 korekta uprzednio zlozonej informacji



D. DANE DOTYCZACE PRZEDMIOTOW OPODATKOWANIA (wlacznie ze zwolnionymi)

Klasy uzytkow
wynikajace z
ewidencji gruntow i
budynkow

Powierzchnia gruntu w hektarach fizycznych

Miejsce Potozenia gruntow

miejscowosc miejscowosc miejscowosd miejscowosc miejscowosc

Grunty orne (R)

Ilia

1Mb

IVa

IV b

V

VI

Viz

Sady (S)

Ilia

III b

III (L)

HI (Ps)

IVa

IV b

IV (R)

IV (L)

IV (Ps)

V(R)

V(L)

VI (R)

VI (L)

VI (Ps)

Laki(L)

III

IV

V

VI

Viz

Pasrwiska (Ps)

Ml

IV

V

VI

Viz



GRIJNTY ROLNE

ZABUDOWANE

Ilia

Hlb

III (B-L)

III (B-Ps)

IVa

IVb

IV (B-L)

IV (B-Ps)

V (BR)

V (B-L)

V (B-Ps)

VI (B-R)

VI (B-L)

VI (B-Ps)

Viz

Grunty
pod stawami (Wsr)

a) zarybione lososiem,trocia,
gtowacica^ palia

i pstragiem)

b) zarybione innymi
gatunkami ryb niz w poz. a

c) grunty pod stawami
niezarybionymi

Ilia

Illb

HI (L)

III (Ps)

IVa

IVb

IV (L)

IV (Ps)

IV (R)

V(R)

V(L)

V(Ps)

VI (R)

VI (L)

VI (B-Ps)

Viz

Rowy (W)

Ilia

Hlb

HI (L)

III (Ps)

IVa



IVb

IV (L)

IV (Ps)

V(R)

V(L)

V(Ps)

VI (R)

VI (L)

VI (Ps)

Viz

Grunty
zadrzewione

i zakrzewione na IIR (Lz)

in a

III b

III (L)

III (Ps)

IVa

IVb

IV (L)

IV (Ps)

V(R)

V(L)

V(Ps)

VI (R)

VI (L)

VI (Ps)

Viz

Razem:

E. INFORMACJA O PRZEDMIOTACH ZWOLNIONYCH
(potlae rodzaj, klas? i powierzchni? gruntow zwolnionych oraz przepis prawa - z jakiego tytulu wyst?puje zwolnienie)

F. OSWIADCZENIE I PODPIS SKLADAJACEGO / OSOBY REPREZENTUJACEJ

SKLADAJACEGO

Oswiadczuni. ze podane przeze mnie dane s$ zgodne z prumLi.

19 Imi? 20. Nazwisko

21 Data wypetnienia (dzien - miesiac - rok) 22. Podpis (piecz?c) skladajacego / osoby reprezentujacej skladajacego

G.A DNOTACJE ORGANU PODATKOWEGO
23. Uwagi organu podatkowego

24. Identyfikator przyjmujacego formularz 25. Data i podpis przyjmujacego formularz



DEKLARACJA NAPODATEK ROLNY

2. Rok

)Vi

Zalacznik Nr 4

do Uchwaly Nr 221/XXV/12
Rady Miejskiej w Chorzelach
zdnia 30 listopada 2012 roku

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz.U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969 z pozri.zm.)
Skladajacy: Formularz przeznaczony diaos6bprawnych, jednostek organizacyjnych orazspoiek nie majacych osobowosci prawnej b?dacych

wtascicielami grunt6w, posiadaczami samoistnymi gruntow, uzytkownikami wieczystymi grunt6w, posiadaczamigruntow
stanowi^cych wtasnoscSkarbu Paiistwa lubjednostki samorzaduterytorialnego oraz diaosob fizycznych b?dacych
wspohvlaScicielami lub wspolposiadaczami z osobami prawnymi, badzz innymi jednostkami organizacyjnymi nieposiadajacymi
osobowosci prawnej lub z spolkami nieposiadajacymiosobowosci prawnej.

Termin skiadania: Do 15styczniakazdego rokupodatkowego lubw terminie 14 dniod zaismienia okolicznosci majacych wplyw na powstanie, badz
wygasni?cie obowiazku podatkowego.

A. MIEJSCE SKLADANIA DEKLARACJI

3. Burmistrz Miasta i Gminy Chorzele

Adres ul. Stanisiawa Komosiriskiego 1. 06-330 Chorzele

B. DANE SKLADAJACEGO DEKLARACJA ( niepotrzebne skreslic

* - dotyczy sldadajacego deklaracja nJebedgcego osoba fizyczna dotyczy skladajacego deklaracja bedacego osoba fizyczna

B.l DANE IDENTYFIKACYJNE
4. Rodzaj skladajacego deklaracje ( zaznaczyc wlasciwa kratk? )

LI 1. osoba fizyczna LJ 2.osoba prawna L)3. jednostka orgaiuzacyjna nie posiadajaca osobowoici prawnej
Li 4. spolka nie roajaca osobowosci prawnej

5. Rodzaj wlasnosci f zaznaczyc wlasciwa kratke i

• 1. wlasciciel • 2.wspdtwlasciciel • 3.posiadacz samoistny • 4 wspolposiadacz samoistny • 5. dzierzawca
• 6. uzytkownik wieczysty • 7. wspoluzytkownik wieczysty • 8. posiadacz Li 9. wspolposiadacz

6. Nazwa pema* / Nazwisko, pierwsze imi?, dmgie imi?, data urodzenia**

7. Nazwa skrocona* / imi? ojca, imi? matki**

8. Identyfikator REGON* / Numer PESEL**

B.2 ADRES SIEDZIBY* /ADRES ZAMIESZKANIA**
9. Kraj 10. Wojewodztwo 11. Powiat

12. Gmina 13. Ulica 14. Numer domu 15.Numer lokalu

16. Miejscowosc 17. Kod pocztowy 18 Poczta

C. OKOLICZNOSCI POWODUJACE KONEECZNOSC ZLOZENIA DEKLARACJI
19. Okolicznosci ( zaznaczyc wiasciwa^ kratk?)

• 1. deklaracja roczna • 2. korekta deklaracji rocznej +zalacznik (pisemne uzasadnienie korekty )



D. DANE DOTYCZACE PRZEDMIOTOW OPODATKOWANIA (wlaeznie ze zwolnionymi)

Miejscowo££ po
)

iozenia gruntu

KJasy uzytkow
wynikajace
z ewidencji
gruntow

Powierzchnia gruntu w hektarach
fizycznych

Liczba

hektarow

przelicze-
niowych

Stawka

z 1 ha

(przelicze-
niowego lub

fizycznego)

w zl, gr

Wymiar podatku rolnego
wzi.gr

Ogotem

Nie

podlegajace
przeliczeniu
na hektary

przeliczeniowe

Podlegajace
przeliczeniu
na hektary

przeliczeniowe

Grunty orne ( R )

I

II

Ilia

Hlb

IVa

IVb

! v
VI

Viz

Sady ( S)

!

II

Ilia

nib

ni(L)

in (Ps)

IVa

rvb

IV (L)

rv (Ps)

V(R)

V(L)

V(Ps)

VI (R)

VI (L)

VI (Ps)

Viz

Laki ( L)

I

II

ni

rv

V

VI

Viz



VI (R)

VI (L)

VI (Ps)

Viz

Rowy(W)

I

II

Ilia

Hlb

III(L)

III (Ps)

rva

rvb

rv(L)

IV (Ps)

V(R)

V(t)

V(Ps)

VI (R)

VI (L)

VI (Ps)

Viz

Grunty
zadrzewione

i zakrzewione na

UR ( Lz )

I

:

Ilia

Hlb

HI (L)

III (Ps)

IVa

IVb

IV (L)

IV (Ps)

V(R)

V(L)

V(Ps)

VI (R)

VI (L)

VI (Ps)

Viz

Razem :

j



Pastwiska ( Ps)

I

II

III

rv

V

VI

Viz

Grunty rolne
zabudowane

I

n

Ilia

nib

ni (B-L)

III (B-Ps)

IVa

IVb

IV (B-L)

IV (B-Ps)

V (BR)

V (B-L)

V (B-Ps)
•

VI (B-R)

VI (B-L)

VI (B-Ps) . i '

Viz

Grunty
pod stawami

( Wsr)
a) zarybione

tososiem. trocifj.
glowacica^ palia

i pstraaiem
b) zarybione innymi
gatunkiami ryb niz

w poz. a

c)grunty pod
stawami

niezarybionymi

I

II

Ilia

Ulb

ni(L)

III (Ps)

IVa

IVb

IV (L)

rv(Ps)

V(R)

V(L)

V(Ps)



E. INNE ZWOLNIENIA W PODATKU RQLNYM OD GRUNTOW

2.

4.

Razem

F. ULGI W PODATKU RQLNYM OD GRUNTOW
1. z tytuhi nabycia lub objecia wzagospodarowanie gruntow
2. inwestycyjne

3. gorskie
4. inne

Razem

G. LACZNAKWOTA PODATKU
Kwota podatku ( nalezy zaokr^glic do pehiych zlotych )
Roznica kwot zD-(E + F)

H^p7zypadku nie wykonania wcalosci lub wczesci kwoty zadeklarowanego podatku niniejsza deklaracja
Stapodstawe do wystawienia tytulu wykonawczego zgodnie zart. 3a ustawy z dnia 17.06.1966r. o
^^LTuTvinyni wadministracji (Dz.U z2002r. Nr 110, poz. 968 zpdzn.zm.)

H. OSWIADCZENIE IPODPIS SKLADAJACEGO /OSOBY REPREZENTUJACEJ
SKLADAJACEGO

Swiadomy/ma odpowiedzialnosci karnej wynikajacej zart. 233 kodeksu karnego oswiadczam, ze podane przeze
mnie dane ssj zgodne z prawdij.

20. Imi?
21. Nazwisko

22. Data wypelnienia (dzieh - miesi^c - rok) 23. Podpis (pieczec) skladajacego / osoby reprezentujacej skladajacego

I. ADNOTACJE ORGANU PODATKOWEGO
24. Uwagiorganupodatkowego

25. Identyfikator przyjmujacego formularz 26. Podpis przyjmujacego formularz

*** Zgodnie zart.63 §1ustawy zdnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z2012r poz. 749 pozn. zm.)
nodstawy onodatkowania, kwoty podatkow, odsetki za zw.oke, oplaty prolongacyjne, oprocentow.n.e n.dpl.t oraz
—Szen a, pSugujace p.atnikom iinkasentom zaokrag.a sie do pe.nych z.otych, wten sposob, ze koJe6wk, kwot^iSiy Pomija si?, akoncowki kwot wynoszace 50 iwiecej groszy podwyzsza s.e do pe.nych z.otych.

OUN1CZACV
Miejskiej

ezjcki



Zalacznik Nr 5

do Uchwaly Nr 221 OCXVI12
Rady Miejskiej w Chorzelach
zdnia 30 listopada2012 roku

INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU LESNEGO

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 30 pazdziemika 2002r.o podatku lesnym (Dz.U. Nr 200, poz. 1682 z pozn.zm.).
Sktadajacy: Formularz przeznaczony diaos6b fizycznych bedacych wlascicielami lasow, posiadaczami samoistnymi Ias6w, uzytkownikami

wieczystymi lasow, posiadaczami lasow stanowiacych wlasnosc Skarbu Pahstwa lubjednostki samorzadu terytorialnego.
Termin skiadania: Wterminie 14 dniod zaistnienia okolicznosci majacych wplyw na powstanie, badz wygaSniecie obowiazku podatkowego

A. MIEJSCE SKLADANIA INFORMACJI

2. Burmistrz Miasta i Gminy Chorzele

Adns id. Stanislawa Komosinskiego 1, 06-330 Chorzele

B. DANE SKLADAJACEGO INFORMACJE
B.l DANE IDENTYFIKACYJNE

3. Rodzaj wlasnosci ( zaznaczyc wlasciwq kratke )

• 1 wlasciciel • 2. wspolwlasciciel • 3 posiadacz samoistny • 4. wspolposiadacz samoistny • 5. dzierzawca
• 6. uzytkownik wieczysty • 7. wspoluzytkownik wieczysty LI 8. posiadacz LJ 9. wspolposiadacz

4. Nazwisko, pierwsze imie, drugie imie. data urodzenia

6. Imi? ojca, imie matki

8 Numer PESEL

B.2 ADRES ZAMIESZKANIA
10. Kraj 11. Wojew6dztwo 12 Powiat

13. Gmina 14. Uiica 15. Nr domu 16. Nrlokalu

17. Miejscowosi 18. Kod pocztowy 19 Poczta

C. OKOLICZNOSCI POWODUJACE KONIECZNOSC ZLOZENIA INFORMACJI

20. Okolicznosci (zaznaczyc wlaSciwg kratke)

LI I Uiformacja skladana po raz pierwszy na dany rok • 2 Korekta uprzednio zlozonej informacji



D. DANE DOTYCZACE PRZEDMIOTOW OPODATKOWANIA

D.l Z WYJATKIEM ZWOLNIONYCH

WyszczegoIn icnie
1. Lasy ochronne w wieku powyzej

401at

2. Lasy wchodzace w sktad
rezerwatow

przyrody i parkow narodowych
w wieku powyzej 40 lat

3. Lasy pozostate w wieku powyzej
40 lat

(nie wymienione w/w 1 i 2 )

4. Razem (w. 1 - 3)

Powierzchnia w hektarach fizycznych

E. INFORMACJA O PRZEDMIOTACH ZWOLNIONYCH
(podacpowierzchnie lasu zwolnionego oraz przepisprawa- z jakiego tytulu wystepuje zwolnienie)

F. OSWIADCZENIE IPODPISY SKLADAJACYCH /OSOBY REPREZENTUJACEJ
SKLADAJACYCH

Oswiadczam, ze podane przeze mnie dane sa zgodne z prawda.

21 Imie 22 Nazwisko

23. Data wypernienia ( dzien-miesiac-rok ) 24. Podpis ( pieczec ) skladajacego / osoby reprezentujacej skladajacego

G. ADNOTACJE ORGANU PODATKOWEGO
25. Uwagi organu podatkowego

26. Identyfikalor przyjmujacego formularz 27. Podpis przyjmujacego formularz

ezicki



DEKLARACJA NA PODATEK LESNY

2. Rok

na

Zalacznik Nr 6

do Uchwaly Nr221/XXV/12
Rady Miejskiej w Chorzelach
z dnia 30 listopada 2012 roku

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 30 pazdziernika 2002 r. o podatku lesnym (Dz. U. Nr 200, poz. 1682 z pozii. zm.)
Skladajacy: Formularz przeznaczony dia osob prawnych. jednostek organizacyjnych oraz spoiek nie majacych osobowosci prawnej bedacych

wlascicielami lasow, posiadaczami samoistnymi lasow. uzytkownikami wieczystymi lasow posiadaczami lasow stanovviacych
wlasnosc Skarbu Paiistwa lub jednostki samorzadu terytorialnego oraz dia osob fizycznych bedacych wsp6lwla£cicielami lub
wspolposiadaczami z osobami prawnymi, badz z innymi jednostkami organizacyjnymi nieposiadajacymi osobowosci prawnej lub z
spolkami nieposiadajijcymi osobowosci prawnej.

Termin skiadania: Do dnia 15 stycznia kazdego roku podatkowego lub w terminie 14 dni od zaistnienia okolicznosci majacych wplyw na
powstanie, badz wygasniecie obowiazku podatkowego.

A. MIEJSCE SKLADANIA DEKLARACJI

3. Burmistrz Miasta i Gminy Chorzele

Adres ul.Stanislawa Komosiriskiego 1, 06- 330 Chorzele

B. DANE SKLADAJACEGO DEKLARACJI ( ruepetrzebne skreslic )

- dotyczy skladajacego deklaracje ni e bedacego osoba fizyczna ** - dotyczy skladajacego deklaracje bedacego osoba fizyczna

B.l DANE IDENTYFIKACYJNE

4 Rodzaj skladajacego deklaracje ( zaznaczyt wlasciwa,kratke)

• 1. osoba fizyczna LI 2.osoba prawna • 3.jednostka organizacyjna nie posiadajaca osobowosci prawnej
U 4. spolka nie majaea osobowosci prawnej

5. Rodzaj wlasnosci ( zaznaczy6 wlasciwa kratke )

• 1. wlasciciel • 2.wsp6lwlasciciel • 3.posiadacz samoistny • 4. wspolposiadacz samoistny • 5. dzierzawca
LI 6. uzytkownik wieczysty LI 7. wspotuzytkownik wieczysty LI 8. posiadacz LI 9.wspolposiadacz

6. Nazwa pelna * /Nazwisko, pierwsze imie. drugie imie*'*

7. Nazwa skrocona* /Imie qjca, imie niatki**

8. Identyfikator REGON* / Numer PBSEL**

B.2 ADRES SIEDZIBY* / ADRES ZAMIESZKANIA**

9. Kraj 10. Wojewodztwo 11. Powiat

12. Gmina 13. Ulica 14. Nr domu 15. Nr lokalu

16. Miejscowosc 17. Kod pocztowy 18. Poczta

C. OKOLICZNOSCI POWODUJACE KONIECZNOSC ZLOZENIA DEKLARACJI
19. Okolicznosci ( zaznaczyc wlasciwg kratke )

LI 1. deklaracja roczna LI 2. korekta deklaracji rocznej + zalacznik ( pisemne uzasadnienie korekty )



D. DANE DOTYCZACE PRZEDMIOTOW OPODATKOWANIA
Cena drewna zi

Miejscowosc potozenia lasu

D.l Z WYJATKIEM ZWOLNIONYCH

Wyszczegolnienie

1. Lasy ochronne powyzej 40 lat

2. Lasy wchodzacew skiad
rezerwatow

przyrody i parkow narodowych
powyzej 40 lat

3. Lasy pozostale powyzej 40 lat
(nie wymienione w/w 1 i 2 )

4. Razem (w.l -3)***
(nalezyzaokraglic do pehiych

zlotych)

Powierzchnia

w hektarach

fizycznych

Stawka

podatku
(0,220 m3

drewna

x cena

drewna)

E. INFORMACJA O PRZEDMIOTACH ZWOLNIONYCH
(podac powierzchnie zwolnionego lasu oraz przepis prawa -zjakiego tytulu wystepuje zwolnienie)

Kwota podatku
(rubr. 2 x rubr. 3)

H. Wprzypadku nie wykonania wcalosci lub wczesci kwoty zadeklarowanego podatku niniejsza deklaracja
stanowi podstawe do wystawienia tytulu wykonawczego zgodnie zart. 3a ustawy zdnia 17.06.1966 r.
opostepowaniu egzekucyjnym wadministracji (tekst jednolity Dz. U. z2005 r. Nr 229, poz. 1954 zpozn. zm..)

F. OSWIADCZENIEIPODPIS SKLADAJACEGO /OSOBY REPREZENTUJACEJ
SKLADAJACEGO

Oswiadczam,ze podane przeze mnie dane sa zgodne z prawdq.
20. Imie I 21. Nazwisko

22. Datawypelnienia (dzieii - miesiac - rok) 23. Podpis (pieczec) skladajacego /osoby reprezentujacej skladajacego

G. ADNOTACJE ORGANU PODATKOWEGO
24. Uwagi organu podatkowego

25. Identyfikator przyjmujacego formularz 26. Podpis przyjmujacego formularz

*** Zgodnie z art.63 §1ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. Z 2012r., poz. 749 zpozii. zm.)
podstawy opodatkowania, kwoty podatkow, odsetki za zw.oke, oplaty pro.ongacyjne, oprocentowanie nadp.at oraz
wynagrodzenia przyslugujace p.atnikom i inkasentom zaokrag.a sie do pelnych zlotych, wten sposob, ze kohcowki kwot
wynoszace mniej niz 50 groszy pomija sie, akoncowki kwot wynoszace 50 iwiecej groszy podwyzsza sie do pe.nych z.otych.


