
UCHWALA NR )(J.y../.1!1:7./.2dt1l 
RADY MIEJSKJEJ W TOSZKU 

z dnia 23 listopada 2011 r. 

w sprawie : okreslenia wzoru formularzy obowi~zujll(:ych w zakresie podatku od nieruchomosci, 
podalku roln.go i podalku lesnego n. lerenie gminy i mi.sla Toszek 

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 8, art.40 ust.! i art,42 ustawy z dnia 8 marca 1990r. 0 samorzqdzie 
gminnym (Iekst jednolity Dz.U. z 200 Ir. Nr 142 poz. 1591 z p6tn.zm.) art.6 ust.13 ustawy z dnia 12 s\ycznia 
1991r. 0 podatkach i oplatach lokalnych ( tekst jednolity Dz.U.z 2010r. nr 95 poz.613 z p6Zn. zm), art.6 
a ust.! I ustawy z dnia 15 listopada 1984r. 0 podatku rolnym( tekstjednolity Dz. U. z 2006r. Nr 136 poz.969 
z p6zn.zm) art.6 ust.9 ustawy z dnia 30 paidziernika 2002r. 0 podatku leSnym (Dz.U.Nr 200 poz 1682 
z pMn. zm.) 

Rad. Miejska w Toszku 

uchwala 

§l. 

Ustala wzory formularzy w zakresie podatku od nieruchomosci: 

I. "Informacja w spraw ie podatku od nieruchomosci "· w brzmieniu ustalonym zahtcznikiem nr I do 
niniejszej uchwaly 

2. "Deklaracja 	na podatek od nieruchomoSci" - w brzmieniu ustalonym zalqcznikiem nr 2 do niniejszej 
uchwaly 

§2. 

Ustala wzory formularzy w zakresie podatku rolnego: 

3. "Informacja w sprawie podatku ro!nego)' - w brzmieniu ustalonym zahlcznikiem nr 3 do nmleJszeJ 
uchwaly 

4. "Deklaracja na podatek ra iny"· w brzmieniu ustalonym zal<\.cznikiem nr 4 do niniejszej uchwaly 

§ 3. 

Ustala wzory formularzy na podatek lesny: 

5. "Informacja w sprawie podatku lesnego" - w brzmieniu ustalonym zalqcznikiem nr 5 do nmiej szej 
uchwaly 

6. "Deklaracja na podatek lesny" - w brzmieniu ustalonym zaI<\.cznikiem nr 6 do niniejszej uchwaly . 

§ 4. 

Wykonanie uchwaly powierza si~ Burmistrzowi Toszka. 

§ 5. 

Traci moc Uchwala Nr. XX XII3 16/2005 z dnia 22. 11 .2005r Rady Miejskiej w Toszku w sprawie: okreSlenia 
wzoru fonnularzy obowi<\.zuj<\.cych w zakresie podatku od nieruchomoSci, podatku rolnego i podatku lesnego 
na terenie gminy i miasta Toszek 

§ 6. 


Uchwala podlega rozplakatowaniu w miejscach publicznych. 


Id: OKPEJ·CLHFS.ZSMEL·BQSPW·HQfOX. Uchw,\lony 	 Slrono. I 



§ 7. 

Uehwala podlega ogloszeniu w Dzienniku U rz~dowym Wojew6dztwa SI<\.skiego i wehodzi w ryeie z dniem 
I styeznia 20 12L 

Id: DKPEJ-CLHFS-ZSMEL-BQSPW-HQFDX. Uchwalony Sirona 2 



IN -1 


Zalac:wik Nr.l 
do Uchwty Rady Miejskiej w Tosz.k u 

/V".. ~lvll\lt~ I;u,t!1) 
2ctY.lIo.-;;!,3 . XI. a.0A1.lo'. 

INFORMACJA W SPRA WIE PODATKU OD NIERUCHOMOSCI 
na rok ... .............. ...... ........... . 

odstawa prawna: Uslawa t. dnia 12 stycznia 1991 r. 0 podatkach i oplatach lokalnych (Tekst jedn. Dz.V. z 20 lOr. NT 95 , poz 6 i3 re zm .). 
rSkladaj<tcy: 	 Fonnulan przeZJ18czony dla os6b fizycz.nych b~dl\cych wl~cicielam i nieruchomosci lub obickt6w budowlanych. posiactaczarni 

samoislnymi nieruchomoSci lub obiekt6w budowlanych, uty1kownikruni wieczysrymi grunl6w, pos iadaczam i nieruchomosci llib ieh CZ~~C I 
alba obiek(6w budowlanych lub ich c~sci . stanowi<\cych wlasnosc Skarbu PanSlwa lub jcdnoslki samorz<\du lerytorialnego. 

enn in skladania: W tenninie 14 dni od zaistnicnia okoliczno~ci maj<\cych wptyw na powslanic, b<l,di: wygaJni(!cic obowil\Zku podatkowego lub Zalsln icnia 
zdan.cnia maji\cego wplyw na wysokosc podatku. 

iMiejsce skJadania: Burmistrz Toszka. wtaSciwy ZJ:. wze:ledu na mie 'see Doloienia przcdm iotow opodatkowan ia. 

~. MIEJSCE SKLADANIA INFORMACJI 
· Burmislrz Toszka. 

Adrc$ .Toszek uJ.8oles!awa Chrobrego 2 . 

lB. DANE SKLADAJJ\CEGO INFORMAC.rr; 

IB I DANE IDENTYFlKACYJNE 
· Rodzaj wlasno~ci . posiadania (zaznaczyc wlaSciwi\ kratk~) 

o I. wlaScicicl I:l 2. wsp6lwla.sciciel I:l 3. pos iadacz samoistn y I:l 4. wsp6lposiadacz samoislny I:l 5. uzytkown ik wicczySly 
0 6. wsp6luZytkownik wieczysty 0 7. posiadacz o 8. wsp6lposiadacz 

5. MiejsceJa (adres/y) poiozenia przedmiot6w opodar.kowania oraz numer/y dzia!ek 

~Umer/Y ksi~gi wieczys tej lub zbioruJ6w dokumenl6w 

· Nazwisko, pierwsz.e im;~, data urodrenia 

8. lmiy ojca, im i~ malki 

19. Numer PES EL 

/3.2 ADRES ZAMIESZKANIA 
10. Kraj 11. Wojew6dztwo 12. Powiat 

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

16. Miejscowosc l7. Kod pocztowy 18. Poczta 

~. OKOLICZNOSCI POWODUJJ\CE KONIECZNOSC ZLOZENIA INFORMACJI 

19. Okoliczn~ci (zaznaczyc wlaSciwi\ kratk~) 

o I. informacja skladana po raz pierwszy na dany rok (J 2. korekta uprzedn io zlotonej infonnacji (wykazu) 

\D. DANE DOTYCZJ\CE PRZEDMIOTOW OPODATKOWANIA (z wyj<jtkiem zwolnionych) 
I 

D. l POWIERZCHNIA GRUNT OW 
1. v.viqzanych z prowadzeniem dzialalnoSci gospodarczej, bez ~o 

wzgl~du na spos6b zakwalifikowania w ewidencji grunt6w 
2i bud vnl<6w .......... ....... .......... ... ........... .................... ........... rn 

~. pod jeziorami , zaj«tych na zbiorniki wodne ~ 1. 

retencyj ne Iub elektrowni wodnych 
.......... ..................... .................. ...... .................. ha 


3. pozostale grunty 	 ~2 

2 ...... ........... .. ..... ...... ............ ...... ...... ..... ....... ..... m 


D.2 POWIERZCHNIA UZYTKOW A BUDYNKOW LUB ICH CZF;SCI (*) 
l. mieszkalnych - og61em ~3. , 

.... ... ....... .......... ...... ....... rn

http:INFORMAC.rr


4. 

f tym. 
. JTl2- kondygnacji 0 wysokosci od 1,40 do 2,20 m (zaliczyc 50% 

powierzchni) 
- kondygnacji 0 wysokosci powytej 2,20 m ... ... " . . " m< 

* Do powierzchni utytkowej budynku lub jego c~sci naJezy zaliczyc powi erzchnl~ iTllermn'l, po wewn~lrznej dtugok l seiall na wszystkich kondygn acjach, z 
rj<ltkiem powierzchni klatek schodowych oraz szyb6w dYwigowych. Za kondygnacj~ uwat.a si~ r6wniez garaze podziemne, piwnice, sutereny i poddasza 
~zytkow'. 

. zwiqzanych z prowadzen iem dziaialnosci gospodarczej ora2 25. 
od cz~sci budynk6w mieszkalnych zajytych na prowadzenie 
dzia!alnosci gospodarczej og6lem 

, 
...... ................ ..... ..... . ...... . ............... .•.. . ......... .. ro

w tym. 

- kondygnacji 0 wysokosci od 1,40 do 2,20 m (zaliczy6 50% 
powlcrrchni) m' 

- kondygnac'l 0 wvsokosci Dowvtei 2,20 m ........... m 
, 

3. zajyte na prawadzenie dzialalnosci gospodarczej w zakresie p6 
obratu kwalifLkowanym materialem sievmym og6lem 
w tym: . ... ... •.. .. -... ....... m 2 

- kondygnacji 0 wysokosci od 1,40 do 2,20 m (zaJiczy6 50% 
powierzchni) j 

.......... m2 

- kondygnacji 0 wysokosci poV\ytcj 2,20 m 

........ ,. .. m1 

~. zwiilZanych z udzielaniem swiadczeri zdrawotnych w 7. 
rozwnieniu przepis6w 0 dzialalnosci leczniczej, zaj((tych 2 

...... ............... ......... m 
przez podmioty udzielajace tych swiadczeri 
w tym: , 

- kondygnacji 0 wysokosci od 1,40 do 2,20 m (zaliczyc 50% .................... m
powierzchni) 

m'.. . 

- kondygnacji 0 wysokosci Dowyzej 2,20 m 

. pozostalych og61em ~8 ,
w tym: ... .. ......... ... •.. ..... . .. ...................... fn

- kondygnacji 0 wysokosci od 1,40 do 2,20 m (zaliczyc 50% 
powierzchni) ...................................................... m2 

- kondygnacji 0 wysokosci powytej 2,20 In ........ • . .. ,..,. .... 01
, 

10.3 BUDOWLE 
1. budowle 9. 
wartosc, 0 kt6rei mowa w przepisach 0 podatkach dochodowvch} .... ....,.. 

K INFORMACJA 0 PRZEDMIOTACH ZWOLNIONYCH 
(poda6 powierzchni~, b<tdi wartosc budowli przedmiot6w z:wolnionych oraz przeplS prawa  zjakicgo tytulu wyst~puje z:wolnienic) 

F. OSWIADCZENIE I PODPIS SKLADAJJ\CEGO / OSOBY REPREZENTUJJ\CEJ 
SKLADAJJ\CEGO 

O§wiadczam te podane ~rzezemnie dane s~ zgodne z ~rawdlJ. 
o. Iffii~ l. Nuwisko 

2. DaLa y,.ypdnienia (dzictl - miesi<tc - rok) 3. Podpis (plecz~6) skladaj<tcego / osoby reprezentuj<tcej skladajqcego 

G. ADNOTACJE ORGANU PODATKOWEGO 
4. Uwagi organu podatkowego 

p5. ldentyfi kator prZYJffiuHcego fonnularz 6. D<lta I podpis przyjrnuJqccgo formularz 



Zal<\cznik Nr 2* do Uchwaly R3.dy Micjs kicj w Toszku 
1.Numer Identylikacji Podatkowej skladaj ,\cego dcklaracj~ 

(v.... )(IVl t1 1.r3 (.:tOI/II 
'2 doia.5 .;Q. :z 91/-1 ". 

DN -1 DEKLARACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOSCI 
INa rok ............. I 

Podslawa pra ....na: USlawa z dnia 12 slyczn ia 199 1 r. 0 podmkach i oplalach lokaln ych (Tekst jedn. Oz.U. z 20 lOr. Nr 95 , poz. 613 ze zm.) 
kladajl\cy: Formularz pneznaczony dl a os6b prawnych, j ednostek organizacyjnych oraz spOiek nie maj <tcych osobowo~c i prawnej bttd,\cych 

wla.scicielami nieruchomoSci lub obiekt6w budowlanych, posiadaczam i samo istnymi nieruchomosci lub obiekt6w budowlanych, 
utylkown ikam i wieczystymi grunt6w. posiadaczaml nieruchomok i lub Ich cz~~c i albo o biekt6w budo wlanych lub ich Cl~Sc I , 
sianowil\eych wl asno~t Skarbu Panstwa lub jednoslk i samorz:tdu lerytorialnego oraz dla os6b J1 zycznych b~d<t,cych wspolwlaScicieiami 
lub wsp61pos iadacza m i z osobami prawnymi . b<tdi z innyml jednost.k runi organ i43cyjnymi nieposiadaj<tcymi osobowo~c i prawnej lub z 
sp61kami niepos iadaj<t,cymi osobowosc i prawnej . z wyj<tlkiem os6b tworL\cych wsp6lnol ~ micszkaniow<t. 

Irermin skladan ia: Do 31 stycznia ka2dego roku podatkowego; w tcnninie 14 dnl od zaiSln ic nia okolicznosci maj<tcych wpl yw na powslanic, b<tdi. 
wyga.s n i ~cic obow i¢u podatkowego lub z.aistnieni a zdarzen maj 'tcych wplyw na wysoko~1! podatku 

Mielsce sktadani a: Burmistrz Toszka wlaSciwy ze wziI~du na mieisce polotenia przedmiot6w opodalkowania. 

A. MIEJSCE SKLADANIA DEKLARACJI 
· Burmistrz Toszka. 

Adres .Toszek ul.Bolc:slawa Chrobrego 2 

B. DANE SKIADAJt\CEGO DEKLARAC.n; (niepotrzebne skres li c) 
* - dotyclY skladaiaceeo dekiaracie n iebed'lcego osob& fizyczn<t ** -dotycz'f skladaiacceo dekl arac ie bed<lcceo osoba fi zyczna 

B. l DANE IDENTYFlKACYJNE 
· Rodzaj skladaj !\cego dek l aracj ~ (zamaczyc wlaSciw<t kratk~) 

o I. osoba flzyczna o 2. osoba prawna 03 . jednostka orgall1 zaeYJna 

o 4. sp6lka nie maiaca osobowo~c i prawnej 

5. Rodzaj wl asno~ei . pos iadania (zaznaczyc wlaSciw,\ kratk~) 

o 1. wla.sci cieJ o 2. wsp6twlasclcicJ 03. posiadacz srunoistny 0 4 . wsp6lposiadacz samo istn y 0 5. utytkownik wieczysty 

0 6. wsp61utyt kownik wieezysty 0 7. pos iadacz o 8. wsp61posiadacz 

· M iejscela (adrcs/y) polotcnia przedmiot6w opodatkowania oraz numcr/y dzi alek 

· Numer/y ks i ~g i wieczystej lub zbiorul6 w dokument6w 

8. Nazwa petna • I Nazwisko, pierwsze imi tC. data urodzellla'" 

9 . Nazwa skr6cona· I i m i~ ojca, im i~ matkiH 

10. Idelllyfikator REGON· I Nu mer VESEL·· 

B.2 ADRES SIEDZIB Y' / AD RES ZAMIESZKANIA" 
II. Kraj 12. Wojew6dztwo 13. Powiat 

14 . Gmina IS. Ulica 16 Numcr dOm\1 1 Numer !okalu 

17. Miej scowosc 18. Kod pocztowy t9. Poezla 

C. OKOLICZNOSCI POWODUJ1\CE KONIECZNOSC ZLOZENIA DEKLARACJI 
O. Okol i czno~ci (z.aznaczyc wlaSc iwa,. kratk~) 

o I. deklarac ja roczn a 0 2. l<orekta deklaracii rocznej 

D. DANE DOTYCZ1\CE PRZEDMIOTOW OPODA TKOWANIA z wyilltkiem zwolnionych) 
VVyszczeg6 1n ienie Podstawa Stawka podatku K wota podatku"

lpodatkowani a ~likaj(tca z 
Uchwaly Rady 
p miny. (ogloszona 
Iw Dz. Urzt;doVi)'l11 
lw0jew6dltwa w roku 
~przedzaJ !\cym dany 
ok podatko';") 



I J !w zl ,gr I 

P I POWIERZCHNIA GRUNTOW 
I. zwil\zanych z prowadzeniem dzia!alnosci gospodarczej , I. ~2 ~3 

bez wzgl~du na spos6b zakwali fikowania w ewidencji 
grunt6w i budynk6w m' .... .. ........ .. , ...... ... . .. ... ....., .. ... . 

? podjeziorami, zaj~tych na zbiorniki wodne ~;I 5. 6. 

retencyjne lub elektrowni wodnych 
..... ... ha .. ... ...........,....... ... .... .. . .. ....,.. 

3 .pozostale grunty , w tym zaj~tych na prowadzenie "I . 8. 9. 

odplatnej statutowej dzia la lnosci poZytku publicznego 
.......... .. m2 

przez organizacj~ poZytku pUblicznego ...... ....... ... .. . . . .,... . . . . ...... ..... .... ..,.... .. 

D.2 POWIERZCHNIA UZYTKOWA BUDYNKOW LUB ICH CZ~SCI C*) 
I. tnieszkalnych - og61em 30. 31. ~ 2. 

........ ... ....... m 
, 

....... ..........,.. . ... ..... ,....... 
w tym ' 3. 4. 5 
• kondygoacj i 0 wysokosc i ad 1,40 do 2,20 m (zal iczyc 50% . rn2 .... .... ..... .... ." 

powierzchni) 

• kondygn acji 0 wysokosci poW)'zcj 2,20 m .. .. ..... .... ... m2 
••. .....•. ...... .... ",. . 

.. Do powierzchni utytkowej budynk: u lub jego cz~sc i nalety zaliczyc powicrzchni~ mierzon<\, po wewfII;:lrznej dlugosc i sci an na wszystki ch 
oodygnacjach, z wyj a,.lkiem powierzclmi klatek schodowych oraz szyb6w diwigowych. Za kondygnacj~ uwaza s i ~ r6wniet garate podzicmne, piwnice. 
ultreny i poddasza ~zYtkowe. 

p. zwi'\.zanych z prowadzeniem dz ialalnosci gospodarczej 36. 137 38. 
oraz od cz~ci budynkow mieszkalnych zaj ~tych na 
prowadzenie dzialalnoSci gospodarczej og6Jem. ........ ......... m2 ..................... ........... .... ,... 

w tym; 
......... m 2 

- xondygn acji 0 wysok.o~c i od 1,40 do 2,20 m (zaliczyc 50% .. ......... ... . . ..... ... ....... ................ .,.. 
powierzchni) .,'• kondygnacji 0 wysoko~c i powy_tej 2 20 m ... ...... .. ...... ... .......... ..... ..... . ,... .... ..... ......... ... ,.. 

3. zaj ~te na prowadzenie dzialalnosci gospodarczej w ·9. o. ~ ! 
zakres ie obratu kwali fikowanym materialem siewnym 
og61em, ... .......... . m 

, 
........ ...... ..... .... ... ... ..........,.. 

w tym; 
............. ...... In!• kondygnacji 0 wysoko~c i od 1,40 do 2,20 m (zaliczyc 50% .... ..., . ... 

powierzchni) 
m' - kondygnac' j 0 wvsokoki Dowvzei 2 20 m .... ... ....... ..... ... ,.. ...... .... ....... .. , 

· ZW i'1.zanych z udzielaniem swiadczeti. zdrowotnych w 12. r3 r4 
rozumieniu przepis6w 0 dziala lnosci leczniczej, zaj etych .. .. .. ............. m2 .. .. ... ..... ...,.. ... ... ...... .. .,... 
przez podmioty udzielaj '1.ce tych swiad czen 

wlym: 
....... .. ......... ...... m2 ... ,.. .. . ..... ....... ........ 

• kondygn acji 0 wysokosci od 1,40 do 2,20 m (zaliczyc 50% 
.... ... .......... .. .. .. nl !

powicrzch ni) 
..... ,.... .. . 

- kondYRnac ji 0 wysokosci powyze j 2 20 m 

S. pozostalych og6lem ,w tym zaj~tych na prowadzenie 5 . ~6 . 47. 
odplatnej statutowej dziala lnosci poZytku publicznego ... . ... .. ...... .. m 2 ..... .. .. ............... .. ...... ........ ,....... 
przez organizacj~ poZytku publicznego 

.. ................... . m2 ....... ..............,.. ............ . .... , . . 
wtym; 

• kondygnacji 0 wysoko~c i od 1,40 do 2,20 m (zaliczyc 50% . . . . m2 

pow icrzchni) 
.. .. ... ......., .... . . .. ... , . 

- kondygnac ji 0 wysoko~c i powytej 2,20 m 

r3 BUDOWLE 
I. bud owle 48 . 9. 50. 

(wartosc. 0 "'16rej mowa w prz.episach 0 podatkaclt dochodowych) ....... . . . . . . . . . ,. .. ... .. . .. ••... . . . .. .... .............. 

E. L1\CZNA KWOTA PODATKU 
wOla podalku 5 1. 

Suma kwOl z ko1. D • ...... . .........•....•.. 



IF. INFORMACJA 0 PRZEDMIOTACH ZWOLNIONYCH 
(podac powierzchni~, b<td i warto~c budowti prtedmiot6w zwolniouyeh oraz przepi s prawa ~ z jakiego tytu lu wyst~puje zwolnienie) 

G. OSWIADCZENIE I PODPIS SKLADAJACEGO / OSOBY REPREZENTUJACEJ 
SKLADAJACEGO 

O§wiadcz.am, ie 2Qdaoe PIzezt runie dane s:t~Stdne z ~awd~ 
52.lmi~ 3. Nazwisko 

54. Data wypelnienia (dzien - micsiflC - rok) 55 . Podpls (pieczi(c) skladajqcego I osoby reprezentuj<wcj skladaHcego 

H. ADNOTACJE ORGANU PODATKOWEGO 
56. Uwagi organu podatkowego 

57. Identyfikator pnyjmuj'lcego fonn ularz 58 , Data i podpis przyjmuj,\cego formulan 

'Zgodme z art. 63§ 1 ustawy z dnta 29 slerpma 1997r.-OrdynacJa podatkowa (tekst Jednohty Dz.V. Z 2005r. Nr 8 poz 60 ze 
zm.) podstawy opodatkowania ,lewoty podatk6w, odsetki za zwlok~, oplaty prolongacyjne , oprocentowanie nadp!at oraz 
wynagrodzenia przysluguj'!.ce platnikom zaokf'tgla si~ do pelnych z!olych, w len sposo6b , t e koilc6wki kwot wynoSZ'lce 
mniej nit 50 groszy pomija si<; , a koilc6wki kwot wynosz'!.ce 50 i wi<;cej groszy podwyzsza si~ do pe/nych zlotych . 

Na podstawie art.3a ustawy z dnia 17 czerwca 1966r. 0 post~powaniu egzekucyjnym w 
administracji(Dz.U. z 2005r. Nr 229poz.1954 z p6zn.zm.) niniejsza deklaracja stano wi podstaw~ 
wystawienia tytulu wykonawczego 

http:wynosz'!.ce
http:przysluguj'!.ce


Zal"cznik Nr.3 
Do Uchwaly Rady Miejskiej 

trr. XIV 1-tl1?; 1.:2011t! 

;?t?!'1'.'4:.J?O:.JC: .I...f?.-ol/ /J "'. 
IR-l INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU ROLNEGO 

INa rok ................. 1 


odSlaW3 prawna: Ustawa z doia 15 lislopada 1984 r. 0 podatku rolnym (Tekst jedn. Dz U. z 2006 r Nr 136, poz 969 z p6in zm.) 
kladaj,\cy: 	 FOmlulacz pnezn3czony dla os6b fizyczn ych ~di\cych wlaSclc lelami grunl6w, posiadacuuni samoisl'nymi grunt6w, uty1kownikami 

wieczystymi grunt6w. posiadaczami grunt6w oa podslawie umowy zawartej slosownie do przepis6w 0 ubezpieczen iu spolecznym 
rolnik6warax posiadaczami grunt6w stanowii\cych wlasnoSt Skarbu Pailstwa lub jednostki samof'Zl\du terytorialnego. 

ermin skladania: W temliuie 14 doi ad zaistnienia okolicwoSc l maj<\cych wplyw (la PQwslanie, bi\di: wyg~n i~cie obowii\zku podalkowego lub 
zaistnienia zdarLen maj<l,cych wptyw na wysokosc podalku. 

Mieisce skladania: Burmistrz Toszka-. wlaSciwy ze wzglc;du na mieisce potOienia gruntpw. 

~. MIEJSCE SKLADANIA INFORMACJI 
, OumlislrZ Toszka. 

Adres Toszek ul.B oleslawa Chrobrego 2 . 

B. DANE SKLADAJI\CEGO INFORMAC.n; 

B.t DANE IDENTYFlKACYJNE 
. Rodzaj wlasno~ci , posiadania (zaznaczyc wlaSciwfl. hath,) 

Q 1. wlaSciciel 0 2. wsp6twlaSciciel o 3. posiadacz samoistny C:1 4. wspotposiadacz srunoistny o 5. uiytkownik wtcczysty 

0 6. wsp61utytkownik wieczysty o 7. posiadacz o 8. wsp6Iposiada·;z 

5. Miejsce/a (adres/y) polotenia przedmiot6w opodatkowania oraz numer/y d.:ialek 

~. Numer/y ksi~gi wieczystcj lub zbiorul6w dokumcnt6w 

7. Nazwisko, pierwsze jmj~, data urodzenia 

8. [mi~ ojea, imi~ matki 

~. Nume'PESEL 

~.2 ADRES ZAMIESZKANIA 
II. Wojew6dztwo10. Kraj 12. Powial 

14. Uliea13. Gmina 15. Numer domo / Numer lokalu 

16. Micjscowo~¢ 17. Kod pocztowy IS Poezta 

C. OKOLICZNOSCI POWODUJt\CE KONIECZNOSC ZLOZENIA INFORMACJI 
19. Okoliczno~ci (z.aznaczy¢ wlaSeiw'l kratk«r) 

o 1. info nnacia skladana po raz pierwszy na dan~ rok o 2~ korekta uprzed nio zlozone ' informaci i 

10. DANE DOTYCZt\CE PRZEDMIOTOW OPODATKOWANIA (wla..cznie ze zwolnionymi) 
Klasy uiytk6w wynikaj~ce z Powierzchnia gruntu w hektarach flZvcznvch 

Grunty ornf. 

f 

II 

ilia 

I1Ib 



IVa 
IVb 
V 
VI 
VIz 

Sady 
I 
II 

IlIa 
IIIb 
IVa 
IVb 
V 
VI 
VIz 

Utytki ziclonc 

I 
II 

III 

IV 
V 
VI 
VIz 

G runty roln e zabudowane 

I 
II 

IlIa 
III 

IIlb 
IVa 
IV 
IVb 
V 
VI 
VIz 

Cr unty pod stawami 

a) zarybione, lososicm, trocia., 
e.lowacica, oali a i ostragiem 

[b) zarybionc innymi galuilkami ryb nj 
w poz. a) 

c) grunty pod stawami niezarybionymi 

Rowy 
Crunty zadrzcwioll c i zakrzaczo ne 

polotone n l UR 

I 
II 

IlIa 
III 

IIIb 
IVa 



IV 

V 

VI 

VIz 

Razem 

~. INFORMACJA 0 PRZEDMIOTACH ZWOLNIONYCH 
(podac rodzaj , klas~ i powien:chniy grunt6w zwoloionych oraz przepis prawa - x jakicgo Iyt ulu wyslf{puje zwolnien ie) 

IF. OSWIADCZENIE I PODPIS SKLADAJf\CEGO f OSOBY REPREZENTUJf\CEJ 
SKLADAJf\CEGO 

O~wiad czam. it podan e pl"zeze mnie dane sJt zgodne z prawdll . 
O. hn ift I. Nazwlsko 

2. Data wypelnienia (dzien - micsia..c - rok) ~ 3 Podpis (piecz/tc) skladaj<\cego I osoby reprczentuj<\ceJ skl adaja..ecgo 

G. ADNOTACJE ORGANU PODATKOWEGO 
4. Uwagi organu podatkowcgo 

S. Identyfikator przyjmuj'lcego formularz 6. Data i podpls przyjrnuj'lccgo formularz 



ZalqClnik NT 4* do Uchwaty Rady Mlcjskiej w Tos:zku 
1.Numer Jdentyfikacji PodatkowcJ s kladaj<lce go de\daracj~ 

. ,.,~: )('VL'1Lt~l ;Lot11 
:l. b/I'II'0. :Z?J . )(,. i2- 0-1If ". 

DR-l DEKLARACJA NA PODATEK ROLNY 

na rok ... .. ..... ............. ... ...... ...... . 


lPodstawa prawna: USlawa z doia 15 Ii slopada 1984 r 0 podatku rolnym (Tekst jcdn. Dz.U . z 2006 r. Nr 136, poz. 969 zp6i.n. zm) 
~kladaj<tcy: Fomlularz przeznacz.ony dla os6b prawnych, jednostek organizacyjnycll oral sp6kk ni e majilcych osobowosci prawneJ b~d<tcyeh 

wlakic iclami grunt6 w, posiadaczami s amoistnyrni grunt6w, utytkowlIikami wicczystYlIli grun t6w, pos iadaczami grunt6w stanow iqcych 
wlasn o~c Skarbu Pari stwa lub jednostki samorz~du Icrytorialnego oraz dla os6b fi zycznych b~dqcych ws pOlwlaScicielam i lub 
wsp6lposiadaczami Z osobami prawnyrni , b~di: z inuYOlI jednostkami orgaui zacYJnymi niepos jadaj<lcymi osobowosel prawnej lub zc 
sp6lkami niepos iadaj<lcymi osobowo~c i prawnej . 

ermin skladallia: Do 15 stycznia kaidego roku podatkowego; w termini e 14 dni od zaistllienia okoli eznos ci maj <lcych wplyw na powstanie. b<\dz 
wygaS ni~cie obowil\Zku podatkowego lub zais tnierHa zdarzenmaj'lcych wptyw na wysoko~c podatku . 

Mie'sce skladania: Burmistrz Toszka· ...wtaSciwy ze wzgl(:du na mie 'see poiotenia J!.runtow 

A. MIEJSCE SKLADANIA DEKLARACJ1 
· Bunnistrz Toslka . 

Adres Toszek ul.Boles/awa Chrohrego 2 .. 

B. DANE SKLADAJ1\CEGO DEKLARACJF; (niepotrzebne skreSli¢) 
.... dotyczv sklada i ~ce.e;o_deklarac i!t: nieb~d~ccgo osoba.. fi zyezn'l t t • dotyezy sktadai:<lcego deklaraek b(:d:<lcego osob~ fi zycZll'l 

lB. 1 DANE IDENTYFlKACYJNE 
· Rodzaj skladaj<l,cego deklaracj!{ (zaznaczyc wl~ciWq kratk~) 
o 1. osoba fl zyczna o 2 . osoba prawna 03. Jednostka organizacYJna 

o 4. sp6lka ni e m~ca osobowoki ~rawnei 
5. Rodzaj wlasnosci, posiadania (zaznaezyc wlaSc iw'l kratkl() 

o I. wla.sciciel o 2. wsp6twi aSc iciei 03. posi adaclsamoistny 0 4. wsp6l posiadacz samoislny 0 5. utytkownik wieczysry 

o 6 wsp6lutytkownik wieezysry cr 7. posiadacz o 8. ws p61posiadaez 

· Miejsee/a {adees/y} poloten ia przedmiot6w opodatkowania oraz numer/y dzialek 

· Numer/y ksiltgi wieczystej lub zbioru/6w dokument6w 

is Nazwa pelna· / Nazwisko, pierwsze imi !{, data urodzenia·· 

19. Nazwa skr6cona" ; irnil( ojca, imit; matk i .... 

10 . IdentyfikaLor REGON· ; Numer PESEL*t 

B.2 ADRES SIEDZIBY* I ADRES ZAMIESZKANIA" 
II. Kr-aj 12 . Wojew6dzt'Wo l3 Powiat 

14 . Gmina ts. Uti ca 16. Nurner dOmu / Numer !okalu 

17 . MiejscowoSc IS. Kodpocztowy 19 Poezta 

C. OKOLlCZNOSCI POWODUJ1\CE KONIECZNOSC ZLOZENIA DEKLARACJI 
o Okoliczno~ci (zaznaczyc wla~ciw<\ kratkl() 

cr I. dekJ arac ja roczna cr 2. k01ekta deklarac ii roclnei 

[I:>. DANE DOTYCZi\CE PRZEDMIOTOW OPODATKOWANIA (wlqcznie ze zwolnionymi) 
Powierzchnia gruntu w hektarach fizycznych 

Jasy utytk6w Liczba hektar6w Stawka z I ha Wymiar 
wy~ikaj 'tcych z Nie podlegaj~ce iPodlegaj'lce przeli czenio jprzeli czeniow podatku • widencji przeliczeniu na ha ~rzeliczenlu na frych ego 
runt6w i Og61em przeliczeniowe ~ektary fizyc znego) 
udynk6w 

~rzeliczeniowe w zl , gr 

. 
Grunly orne 

I 



II .. 
Ilia 

IIIb 

IVa 

IVb 

V 

VI 

VIz 

Sady 

I 

II 

IlIa 

II1b 

IVa 

IVb 

V 

VI 

VIz 
-

Utytki zielone 

I 

II 
III 

IV 

V 

VI 

VIz 
Grunty rolnt 
zabudowane 

I 

II 

IlIa 

III 
lIIb 

IVa 

IV 

IVb 

V 

VI 

VIz 
Gruufy pod 

stawami 
a) zarybione, 

lososiem, lroci'l, 
glowacici\, paJi 1\ i 

ostragiem 
b) zarybione 

innymi gatunkami 
ryb niz w DOZ. a) 

c) grunty pod 
stawami 

niezarvbionvmi 

ROwy 
Grunty 

zadrzewione j 
zakrzaczone 



ooloio ne na UR 

J 

II 
ilia 

III 

IIIb 

IV. 
IV 
V 

VI 
Viz 

Razem 
( bez 

zwolnien) 

E. INFORMACJA 0 PRZEDMIOTACH ZWOLNIONYCH 
(podae rodzaj, klasy i powierzchnly gruI1t6w zwolnionych oraz przcpis prawa - z jakiego tytulu wysl~puje zwolnienie) 

iF. ULGI W PODATKU ROLNYM OD GRUNTOW 
1. z tytulu nabycia lub obj",cia w zagospodarowanie gruntow 
2. inwestycyjne 
3. gorskie 
1:1. inne 
Razem 

G. LI\CZNA KWOTA PODATKU 
~wota podaLku 

lR6tnica kwot z 0 - F • 


H. OSWIADCZENIE I PODPIS SKLADAJ"CEGO / OSOBY REPREZENTUJ"CEJ 
SKLADAJ"CEGO 

O~wiadczam ze podanc przeze mnie dane S:J z~odne z prawdll. 
I. Imi~ 2 Nazwisko 

3 Data wypeitlienia (dzien - micsi~c - rok) 4. Pod pis- (piccZ1(c) skladaj,\cego I os-oby rcprezen!uj:tccj sklada,Jl\cego 

I. ADNOTACJE ORGANU PODATKOWEGO 
3. Uwagi organu podatkowego 

S. Idcntyftkator przyjmuj,\ccgo formularz f6.Da ta i podpis przyjmuj:tccgo formularz 

'Zgodflle z art. 63§J ustawy z dma 29 slerp",a I 997r.·OrdynacJa podatkowa (tekstJednohty Dz.U. z 2005r. Nr 8 poz 60 ze 
zm.) podstawy opodatkowania , kwoty podatk6w, odsetki za zw\ok~, 'Jplaty prolongacyjne , oprocentowanie nadptat oraz 
wynagrodzenia przysluguj~ce platnikom zaokr1\gla s i~ do pehlych zlotych, w ten sposo6b , i.e konc6wki kwot wynos~ce 
mniej nit 50 groszy pomija si~ , a konc6wki kwot wynosz~ce 50 i wi~·:ej groszy podwyZsza si~ do pehlych zlotych . 

Na podstawie art.3a ustawy z dnia 17 czerwca I 966r. 0 post~powaniu egzekucyjnym w 
administracji(Dz.U. z 2005r. Nr 229 poz.I954 z p6Zn.zm.) niniejsza deklaracja stanowi podstaw~ 
wystawienia tytulu wykonawczego 



Zah\cznik Nr. 5 
do Uchwaty Rady Miejskiej w Toszku 

tvY. X I V I /I '1?J 1.:2..01)/1 

. ~..01.'1.(fA., .... J .0. , ..XL ;tQI}-1 ..... 
IL-\ INFORMACJA NA PODATEK LESNY 

..
. Rok 

... .... ...... ....... .......... 
odstawa prawn a: Ustawa z dnia 30 paidzicmika 2002 r 0 podatku Id nym (Oz.U. Nr .200, poz.1682). 
kladaja.cy: Fonnnlarz przeznaczony dla os6b fizycznycn b~dl\cych wla.sCIClc\ami las6w, posiadaczami samoislnym i Jas6w, 

utytkownikami wieczystymi las6w, posiadacz..ami las6w stanow i<\cych wia$nosc Skarbu Panstwa lub jednoslki 
samol7l\du terytorialnego 

h'ermin skladania: w tenninie 14 do; ad zaistnienia okolicznosci maj'l,cych wplyw na powstanic, b,~dt wyg~[II~cie obowiilZku 
~~tkowego lub zaistnicnia zdarzen maj'lcych wptyw na wysokoSc podatku. 
Miejsce skladania: Burmistrz Toszka-. wlaSciwy ze wzgl~du na miejsce polotenia)asu 

IA. MIEJSCE SKLADANIA INFORMACJI 
f'o Bormisu-z.. Toszka 

Adres .Toszek ul.Boleslawa C hrobrego 2 

IE DANE SKLADAJ1\CEGO INFORMACJ~ 
B. I DANE IDENTYFIKACYJNE 

. Rodzaj wlasno~ei, posiadania (zaznaczyc w'~eiwa. kr:lfk~) 

01 wla.'lciciel 02. wsp6twlaSeiclel 0 3. posiadaczsamoistny 0 4. wsp6Jposladaez samoistny 0 5. uzytkowmk 
fy,eczysty 
5 . Miejsee/a (adres/y) poiotenia lasu oraz numer/y dzialek 

. Numer/y ks i~gi wicczystcj lub zbioru/6w dokument6w 

7. Nazwisko, pierwsze imiy, data urodzenia 

. Jmi~ ojca, imi~ matki 

.Numer PESEL 

~.2 ADRES ZAMIESZKANIA 
II. KIaj 12. Wojew6dztwo 13. Powial 

14. Gmina 15. Ulica 16. N, domuINr lokalu 

17. Mjejscowo~c 1'8.Kod pornowy 

1 

'9 Poena 

C. OKOLlCZNOSCI POWODUJ1\CE KONIECZNOSC ZLOZENIA DEKLARACJI 
o Okoli czno~c i (zaznaczyc wl$ iw'l. kratk~) 

o L deklaracja roczlla 02. korekta deklaracii rocznei 

to. DANE DOTYCZ1\CE PRZEDMIOT6w OPOI;ATKOWANIA 
pi Z WYJ¥TKIEM ZWOLNIONYCH 

Powierzchnia w Stawka podatku Podatek w zt, gr 
Wyszczeg6lnicnie hektarach (0,220 rn3 - nalezy 

fizycznych drewna X cena zaokr<tglie do 
drewna) pelnych 
w zl, gr dziesi'ltek groszy 

(nohr~ ' ~h. 1\ 

I 2 ) 4 

I . Lasy ochronne 
12. Lasy wchodll\ce w sklad rezerwat6w 

Drzvrodv i Dark6w narodowvch 
p.Lasy pozostale (nie wymienione 

ww.l i2) 
~ . Razem (w.! - 3) 



IE. INFORMACJA 0 PRZEDMIOTA CH ZWOLNIONYCH 
(podac powierzchnl~ twolnionego lasu oraz przepis prawa· zjakiego Iytlliu wyst~puje zwolnienie) 

iF. OSWIADCZENIE I PODPIS SKLADAJl\CEGO I OSOBY REPREZENTUJl\CEJ 
SKLADAJl\CEGO 

O§wiadcza m, ie poda ne przele mnie dane S4 zgodne l prawd~ . 

1. Jmi~ 2. Nazwisko 

3. Dala wypelnienia (dzien - miesi'lc - rok) 4. Podpis (pieclf(e) skladaj,\cego I osoby reprezen luHccJ 
klada j<\cel!.o 

G. ADNOTACJE ORGANU PODATKOWEGO 
5. Uwagi organu podatkowego 

6. Identyfi kalor przyjrnuj'lcego formularz 7. Data i pod pis przyjmujltcego fonnu[ arz 



---

Zal<tcznik Nr .6* do Uchwaly Rady Miejskicj w Toszku. 

1. Numer Identytikacji Podatkowej skladaj:tccgo dcklaracj<; My. X IV (1l.t3/2 ol1/1 
...;?QI.I'l.!.42B..XL;LolJ1 v. 

DL-J DEKLARACJA NA PODATEK LESNY 

, Rok 

na 
.. .... ... , ..•••..••..•.......... 


Podstawa prawua: Uslawa z dnia 30 paidziernika 2002 r. 0 podalku leSnym (D<. U. Nr 200, poz.1682 z poin . zm.). 

~kJadaj~cy: Forrnularz pr.lcmaczony dla os6b prawnych, jednostek organizacyjnych oral sp6lek nie maj<\cych osobOWO~CI 
prawnej b<;d<\cych wlaSciciciami Jas6w, posiadaczaml samoi stllymi las6w, uzytkownikami wiecz:ystymi las6w, 
posiadaczami !as6w slanowiqcych wlasnosc Skarbu PailSlwa [ub jednostki samorzqdu terytorialnego oraz dla os6b 
fizycmych b<;dqcych wsp6lwta~cicjelamj lub wsp6tposiadaczami Z osobaml prawnymi, b<tdi z innymi jednoslkaml 
organizacyjnymi nieposiadaj<tcymi osobowo~ci prawnej lub z sp6tkami nieposiadaj'lcymi osobowo~ci prawnej .. 

Termin skladania: Do dnia 15 stycznia katdego roku podaLkowego; w terminie l4 dni ad zaisLnienia okolicZIlosci maj<tcych wplyw na 
powstanie, b<tdi wygaSni~cie obowi<\Zku podatkowego lub zaislnienia zdarzerl maj'tcyeh wptyw na wysoko~c 

odatku . 
Mle'see sktadania: Burmistrz Toszka-. wiaSciwy ze wZRledu na mie 'see oo lotcn i~ Jasu 

A. M1EJSCE SKLADANIA DEKLARACJI 
· Burmistrz Toszka 

Adres .Toszek ul .Boleslawa ChrobrCRO 2 


~. DANE SKLADAJJ\CEGO DEKLARACJ~ (n;epolnebue sk<eSl;cj 
• - dotyczy skladaj<,\cego deklaraejc ni e ~d<\eego osob<t fi zyClO<\ •• - dotyczy skladaj<\cego deklaracjc:: b'l1d<\eego osobi\ 

ifizvczn& 

~. I DANE IDENTYFlKACYJNE 
· Rodzaj skladaj!\cego deklaracj~ ( zaznaczyc wla.~eiw<t kratkc::) 
o 1. oso ba fizyezna o 2. osoba prawn a 03 . jednostka organizaeyjna 

o 4. sp(Hka nie maj"ca osobowo$ci prawnej 
5. RodY..aj wlasnoScl , posiadan ill (lXlnaczyc wlaSciw!\ kratkct) 

o l. wlaSciciel 02. wsp6hvlaSeieici 03. pos iadaez samoi slny 04. wsp61posiadacz samoisLny 05. uzytkownik 
w;eczysty 


, Miejsce/a (adres/y) po!ozenia lasu oraz numer/y dzialek 


· Numer/y ksi~gi wieczystej lub zbioru/6w dokument6w 

· Nazwa pelna* I Nazwisko, pierwsze imic:, data urodzenia** 

· Nazwaskr6cona* Ilmic: ojca, imi'r matki** 

10. Idenlylikalor REGON- I NumeJ PESEL ** 

B.2 ADRES SIEDZIBY' / ADRES ZAMIESZKANIA" 
II. Kraj 12, WojewOdztwo IJ Po wiat 

t4 . Gmma 15. Ullca 16 Nr domu/Nr lokalu 

19. Poczta17. Miejseowosc 118. Kod POCZlO"1' 

C. OKOLICZNOSCI POWODUJACE KONIECZNOSC ZLOZENIA DEKLARACJI 
0, OkoJiczn~1 (zamaczyc wlaSc!w'1. kratb;) 

o L deklaracja roczna 02. korekta dek!aracji rocznej 

10. DANE DOTYCZ1\CE PRZEDMIOT6w OPODATKOW ANIA 
D.I Z WYJ¥TKIEM ZWOLNIONYCH 



Powierzchnia w Srawka podatku Podatek w zl* 
Wyszczeg61nienie hektarach (0,220 m3 

fizycznych drewna X cena 
drewna) 
w zl, gr 

I 2 3 4 

1. Lasy ochronne 
~. Lasy wchodz'tce w sklad rezerwat6w 

przyrody i oark6w narodowvch 
p. Lasy pozostale (nie wymienione 

w w. 1 i 2) 

~. Razem (w.l - 3) 

;E. INFORMACJA 0 PRZEDMIOTACH ZWOLl'iIONYCH 
(podac powierzehni~ zwolnionego lasu oraz przepis prawa - zjakiego ty1utu wys[~puje zwolnienie) 

F. OSWIADCZENIE I PODPIS SKLADAJ;\CEGO / OSOBY REPREZENTUJ;\CEJ 
SKLADAJ;\CEGO 

O§wiadczam ze Dodane przeze mnie dane sa zgodne Z orawda. 
1. Imi~ 2. Nazwisko 

3. Data wypelnienia (dzien - miesi~c - rok) 4. Podpis (pieez~c) sklada.J~cego! osoby reprezentujl\cej 
kladaj<tcego 

G. ADNOTACJE ORGANU PODATKOWEGO 
5. Uwagl organu podatkowego 

6. Ideutyfikator przyjmuj<tcego fonnularz 7. D.ua i podpis przyjrnuja.cego fonnularz 

*Zgodllle z art. 63 §1 ustawy z dllla 29 slerpma 1 997r.-OrdynacJa podalkowa (tekst Jednollty Dz.U, z 2005r. Nr 8 
poz 60 ze zm.) podstawy opodatkowania , kwoty podatk6w, odsetki za zwlok~, oplaty prolongacyjne , 
oprocentowanie nadplat oraz wynagrodzenia przyslugujetce platnikom zaokrqgJa sj~ do pe-lnych z!otych, w ten 
sposo6b , ze kotic6wki kwot wynosz,\:ce mniej niz 50 groszy pomija si~ , a konc6wki kwot wynosz,\:ce 50 i wi~cej 
groszy podwyzsza si~ do peJnych zlotych . 

Na podstawie art.3a ustawy z dnia 17 czerwca 1966r. 0 post~powaniu egzekucyjnym w 
administracji(Dz.U. z 2005r. Nr 229 poz.1954 z pozn,zm.) niniejsza deklaracja stanowi 
podstaw~ wystawienia tytulu wykonawczego 


