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                                                                                             Szanowni Państwo ! 

 Wójt Gminy Chodzież przypomina, o obowiązku złożenia deklaracji :  

- na  podstawie  art. 6 ust. 9 pkt  1  ustawy o podatkach i opłatach lokalnych                          

( Dz. U. z 2018 r., poz. 1445 z póź zm.)  podmioty, na których ciąży obowiązek podatkowy mają 

obowiązek w terminie do 31 stycznia danego  roku złożyć właściwemu organowi podatkowemu 

deklarację w sprawie podatku od nieruchomości, 

- na podstawie art. 9 ustawy  o podatkach i opłatach lokalnych                          

( Dz. U. z 2018 r., poz. 1445 z póź  zm.) podmioty, na których ciąży obowiązek podatkowy w podatku 

od środków transportowych mają obowiązek  w terminie do dnia 15 lutego danego roku złożyć 

właściwemu organowi podatkowemu deklarację w sprawie podatku od środków transportowych, 

- na  podstawie art. 6a ust. 8 pkt 1  ustawy o podatku rolnym                          

( Dz. U. z 2017r., poz. 1892  z póź zm.) podmioty,  na których ciąży obowiązek podatkowy mają 

obowiązek w terminie do 15 stycznia danego  roku złożyć właściwemu organowi podatkowemu 

deklarację w sprawie podatku rolnego.  Stawka na 2019 rok  w zakresie podatku rolnego wynosi :                          

- 135,90 zł - równowartość 2,5 q żyta dla gruntów gospodarstw rolnych ,                          

-     271,80    zł  równowartość 5q żyta dla pozostałych gruntów rolnych. 

- na podstawie art. 6 ust. 5 pkt. 1 ustawy o podatku leśnym                          

( Dz. U. z 2017r., poz. 1821 z póż zm.)  podmioty,  na których ciąży obowiązek podatkowy mają 

obowiązek w terminie do 15 stycznia danego  roku złożyć właściwemu organowi podatkowemu 

deklarację w sprawie podatku leśnego. Stawka na 2019 rok  w zakresie podatku leśnego wynosi  

42,2356 zł  

Ponadto przypominam, iż należy stosować deklaracje określone w Uchwałach Rady Gminy w 

Chodzieży, które dostępne są na stronie  Gminy Chodzież www.gminachodziez.pl     zakładka 

finanse → podatki.   

 

Zobowiązania podatkowe należy wpłacać  rachunek dochodów  Gminy Chodzież                   

62 8945 0002 0026 0547 2000 0040 - Bank Spółdzielczy w Chodzieży. 

 

                                               

                                                                                     Wójt Gminy Chodzież  

                                                                                       -  Kamila Szejner -  


