URZĄD GMINY W KOZŁOWIE
Karta Usług Nr PO - 02
REFERAT
NAZWA USŁUGI

Podatków i Opłat Lokalnych
WNIOSKI O ZASTOSOWANIE ULGI USTAWOWEJ Z TYTUŁU
NABYCIA GRUNTÓW NA UTWORZENIE NOWEGO GOSPODARSTWA
ROLNEGO LUB POWIĘKSZENIE JUŻ ISTNIEJĄCEGO
MIEJSCE ZAŁATWINIA I piętro pok. nr 27
SPRAWY
Danuta Libera
Tel. (041) 3841048 wew. 41
Poniedziałek – Piątek 7:00 – 15:00
PODSTAWA PRAWNA
 Art. 12 ust. 1 pkt 4 i 13d - Ustawy z dnia 15 listopada 1984 r.
o
podatku rolnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013r. poz. 1381 z późn. zm.)
WYMAGANE
 Wniosek o zastosowanie ulgi podatkowej PO-W02, (do pobrania w pokoju
DOKUMENTY
nr 27)
 Kserokopia aktu notarialnego
 Oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy de minimis
 Formularz informacyjny
OPŁATY
Zgodnie z ustawą z dnia 16.11.2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2006 r. Nr
225 poz. 1635 z późn. zm.) opłaty skarbowej nie pobiera się.
TERMIN ZAŁATWIENIA W ciągu 30 dni
SPOSÓB ODWOŁANIA Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego
w Krakowie za pośrednictwem Wójta Gminy w terminie 14 dni od daty
doręczenia decyzji.
UWAGI
Brak

Sporządził:
Danuta Libera

Sprawdził:
Danuta Szczepanik

Zatwierdził:
Wójt – Jan Zbigniew Basa

Ostatnia aktualizacja: 02.11.2015 r., karty są aktualizowane co 3 miesiące.

PO-W02

….......................................................

Kozłów dn....................................

(nazwisko i imię)
….................................................................
(adres)

DO WÓJTA GMINY
w KOZŁOWIE
Wniosek o zastosowanie ulgi w podatku rolnym od gruntów zakupionych na
utworzenie nowego gospodarstwa rolnego lub powiększenie już istniejącego.
Zwracam się z prośbą o zastosowanie ulgi w podatku rolnym z tytułu zakupu
gruntu o pow. ….........................Aktem Notarialnym Nr ….......................................
z dnia ….......................................................
Grunt ten zakupiłem/łam od obcej osoby /nie jest małżonkiem,krewnym w linii
prostej lub jego małżonkiem,pasierbem,zięciem lub synową/.
Gospodarstwo rolne wraz z zakupionymi gruntami wynosi …....................... ha.
Oświadczam, że w/w grunt został sfinansowany ze środków własnych.
Załączniki:
1.
2.
3.

…...............................................................
(czytelny podpis składającego wniosek)

PO-W02a
OŚWIADCZENIE O NIEOTRZYMANIU POMOCY DE MINIMIS, POMOCY DE
MINIMIS W ROLNICTWIE I POMOCY DE MINIMIS W RYBOŁOWSTWIE

Oświadczam , że ……………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………...
(imię i nazwisko, miejsce zamieszkania i adres albo nazwa firmy, siedziba i adres podmiotu ubiegającego
się o pomoc)

nie otrzymał/a pomocy de minimis, pomocy de minimis w rolnictwie i pomocy de minimis w
rybołówstwie w okresie obejmującym bieżący rok podatkowy i poprzedzające go dwa lata
podatkowe.
UWAGA:
W przypadku braku lub przekazania nieprawdziwych informacji o pomocy de minimis, o których
mowa w art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących
pomocy publicznej (Dz. U. z 2007 r. Nr 59, poz. 404 z późn. zm.), Prezes Urzędu Ochrony
Konkurencji i Konsumentów, może, w drodze decyzji, nałożyć na podmiot lub osobę karę pieniężną
do wysokości równowartości 10 000 EURO, zgodnie z art. 44 ust. 1 tejże ustawy.
Dane osoby upoważnionej do podpisania oświadczenia.

……………………
Imię i nazwisko

……………
Telefon

………………….
Data i podpis

…………………
Stanowisko służbowe

PO-W02b
WZÓR
FORMULARZ INFORMACJI PRZEDSTAWIANYCH PRZEZ WNIOSKODAWCĘ
1) Imię i nazwisko albo firma wnioskodawcy
................................................................................................................................................
2) Miejsce zamieszkania i adres albo siedziba i adres wnioskodawcy
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
3) Rodzaj prowadzonej działalności, w związku z którą ubiega się o pomoc*):
działalność w rolnictwie
działalność w rybołówstwie
4) Informacja o otrzymanej pomocy publicznej w odniesieniu do tych samych kosztów
kwalifikujących się do objęcia pomocą, na których pokrycie ma być udzielona pomoc de
minimis w rolnictwie lub rybołówstwie
Lp.

Dzień udzielenia pomocy1)

Podstawa prawna2)

Wartość pomocy3)

Forma pomocy4)

Przeznaczenie
pomocy5)

1
2
3
4
5

Objaśnienia:
1)
Dzień udzielenia pomocy - podać dzień udzielenia pomocy wynikający z decyzji lub umowy.
2)
Podstawa prawna - podać tytuł aktu prawnego stanowiącego podstawę do udzielenia pomocy.
3)
Wartość otrzymanej pomocy - podać wartość pomocy jako ekwiwalent dotacji brutto określony
w decyzji lub umowie.
4)
Forma pomocy - wpisać formę otrzymanej pomocy, tj. dotacja, dopłaty do oprocentowania
kredytów, zwolnienie lub umorzenie z podatku lub opłat, refundacje w całości lub w części, lub
inne.
5)
Przeznaczenie otrzymanej pomocy - wskazać, czy koszty, które zostały objęte pomocą, dotyczą
inwestycji w gospodarstwie rolnym lub w rybołówstwie czy działalności bieżącej.
Dane osoby upoważnionej do podpisania informacji:
..............................................
(imię i nazwisko)
______
*)
Niepotrzebne skreślić.

....................................................
(data i podpis)

