
 

 
 

 WNIOSKODAWCA: (imię i nazwisko lub nazwa firmy/przedsiębiorcy) 

 
znak sprawy (nadaje urzędnik) 

ADRES ZAMIESZKANIA/SIEDZIBY: (ulica, miejscowość, kod pocztowy) 

 

 

ADRES DO KORESPONDENCJI: (jeśli jest inny niż powyżej) 

 

PESEL/NIP 

 

TELEFON KONTAKTOWY (stacjonarny i/lub komórkowy) 

 

   ADRES E-MAIL (nie jest wymagany)  pieczęć wpływu 

 

  WNIOSEK DO WÓJTA GMINY WIELKA NIESZAWKA 

o zwolnienie i ulgi w podatku rolnym z tytułu nabycia 
gruntów 

  

    

 

 

                                                                         Wielka Nieszawka ………………………………. 
 

Proszę o zastosowanie zwolnienia w podatku rolnym z tytułu  

…………………………………………………………………………………………………………… 

użytków rolnych o powierzchni ……..……. ha wchodzących w skład działek numer  

………………………………………………………..położonych w  ………………………….,  

z przeznaczeniem na: 

• powiększenie już istniejącego gospodarstwa do powierzchni nieprzekraczającej 100 

ha*, 

• utworzenie nowego gospodarstwa*, 

Proszę o przyznanie ulgi w podatku rolnym polegającej na obniżeniu podatku: 

• w pierwszym roku po upływie okresu zwolnienia - o 75%, 

• w drugim roku po upływie okresu zwolnienia - o 50 %. 

Świadomy o odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 56 Kodeksu Karnego 

Skarbowy (t.j. Dz. U. z 2018 poz. 1958 ze zm.), oświadczam, że ww. grunt zakupiłem 

/objąłem w trwałe zagospodarowanie od         …..…………………………………………………,   

…………………………………….. ……………………………….,   Grunt został zakupiony na 

podstawie aktu  notarialnego  nr………………………………………….….…… z dnia 

………………… wydzierżawiony na podstawie umowy dzierżawy  z dnia 

…………………………nr  ………………………………………………………………………..   

 



 

 

Oświadczam, że nie użytkowałem wyżej wskazanych  gruntów przed ich  zakupem/ objęciem 

w trwałe zagospodarowanie* 

 

Oświadczam, że przed dokonaniem zakupu/ objęciem w trwałe  zagospodarowanie*   

przedmiotowych gruntów  posiadałam/łem gospodarstwo rolne o powierzchni ………… ha. 

 
*niepotrzebne skreślić 

                                                                                                                  ……………............…………….             
                                                                                                                         czytelny podpis podatnika 

Do wniosku należy dołączyć: 
1. Kserokopią aktu notarialnego, 
2. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc w rolnictwie lub 

rybołówstwie inną niż pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie 
3. Oświadczenie o wielkości otrzymanej pomocy de minimis w rolnictwie. 

• NIP dotyczy podatników podlegających obowiązkowi ewidencyjnemu 
(podatników będących objętymi rejestrem pesel prowadzących działalność 
gospodarczą lub będący zarejestrowanymi podatnikami podatku od towarów i 
usług). 

Numer PESEL dotyczy podatników będących osobami fizycznymi objętymi rejestrem 
PESEL nieprowadzących działalności gospodarczej lub niebędących 
zarejestrowanymi podatnikami podatku od towarów i usług. 
 

 
  

 


