
Wójt Gminy Białobrzegi 

37-114 Białobrzegi 4 

pow. łańcucki, woj. podkarpackie 

tel. 17-224-52-20,27,95, fax. 17-224-03-55 

urzad@gmina-bialobrzegi.pl, www.gmina-bialobrzegi.pl 

 

Sprawa nr: …………………………………… 

 

Białobrzegi: … … … …-… …-… … 

 

Imię i 

nazwisko……………………………………… 

 

Adres………………………………………… 

 

PESEL/NIP…………………………………… 

 

PKD……………………………………….. 

Dane wnioskodawcy 

  

 

 

 

 

 

Potwierdzenie przyjęcia dokumentu 

WNIOSEK 

O ZWOLNIENIE I UDZIELENIE ULGI W PODATKU ROLNYM Z TYTUŁU NABYCIA GRUNTU 

Składam wniosek o zwolnienie i udzielenie ulgi w podatku rolnym z tytułu nabycia gruntu. 

Informacja na temat nabytego gruntu (1): 

Miejscowość: …………………………………………………………………………… 

 

Nr działki: …………………………………………………………………………… 

 

Powierzchnia: …………………………………………………………………………… 

 

Akt notarialny, z dnia: …………………………………………………………………………… 

 

 

Informacja na temat nabytego gruntu (2): 

Miejscowość: …………………………………………………………………………… 

 

Nr działki: …………………………………………………………………………… 

 

Powierzchnia: …………………………………………………………………………… 

 

Akt notarialny, z dnia: …………………………………………………………………………… 

 

 

Informacja na temat nabytego gruntu (3): 

Miejscowość: …………………………………………………………………………… 

 

Nr działki: …………………………………………………………………………… 

 

Powierzchnia: …………………………………………………………………………… 
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Akt notarialny, z dnia: …………………………………………………………………………… 

 

 

Informacja na temat nabytego gruntu (4): 

Miejscowość: …………………………………………………………………………… 

 

Nr działki: …………………………………………………………………………… 

 

Powierzchnia: …………………………………………………………………………… 

 

Akt notarialny, z dnia: …………………………………………………………………………… 

 

 

Informacja na temat nabytego gruntu (5): 

Miejscowość: …………………………………………………………………………… 

 

Nr działki: …………………………………………………………………………… 

 

Powierzchnia: …………………………………………………………………………… 

 

Akt notarialny, z dnia: …………………………………………………………………………… 

 

 

1) Grunt nabyłem w drodze kupna: na utworzenie nowego* / powiększenie już istniejącego gospodarstwa rolnego do powierzchni 

nieprzekraczającej 100 ha*. 

2) 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%. 

3) Oświadczam, że grunty zostały zakupione ze środków własnych. 

4) Świadomy odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 56 Kodeksu Karnego Skarbowego (Dz. U. z 2016 r.,  poz. 2137 z późn. zm.) 

oświadczam,  że w/w grunt (y) został zakupiony od osoby obcej (tj. sprzedający nie jest małżonkiem, krewnym w linii prostej , 

pasierbem, zięciem lub synową nabywcy) i nie były przeze mnie wcześniej dzierżawione. 

5) Ponadto oświadczam, że przed dokonaniem zakupu gruntów posiadałem/am gospodarstwo o powierzchni …………………ha 

 

* 

Niepotrzebne 

skreślić 

 

…………………………………………………………………… 
 

                                                                 

                                   Podpis wnioskodawcy 
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Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze 

(przetwarzanie danych w związku z podatkami i opłatami lokalnymi) 

Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2, rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób 

fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 

(dalej: RODO), podaje się do wiadomości następujące informacje: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Białobrzegi. 

Dane kontaktowe administratora: 

Urząd Gminy Białobrzegi 

37-114 Białobrzegi 4 

Tel.: 17 224 -52-27, 17 224-52-95, 17 224-52-20 

Adres e-mail: urzad@gmina-bialobrzegi.pl 

2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować: 

a) listownie na adres Urzędu Gminy w Białobrzegach, 

b) telefonicznie 17 224 03 52, 

c) na adres e-mail k.kulka@gmina-bialobrzegi.pl 

Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z 

praw związanych z przetwarzaniem danych. 

3. Pani/Pana dane będą przetwarzane w celach: 

 Rejestracji podatnika podatków i opłat lokalnych,  

 Poboru i zwrotu podatków i opłat lokalnych oraz egzekucji należności, 

 Uzyskania przez Panią/Pana ulg podatkowych, 

 Uzyskania przez Panią/Pana zaświadczenia o danych własnych zgromadzonych w rejestrach podatkowych. 

Pani/Pana dane będą przetwarzane na podstawie ustaw: 

 Ustawa z 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1170 z poź zm.). 

 Ustawa z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 888 z poź. zm.). 

 Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. 2019 r. poz. 1256) 

 Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2019 r. poz.100 z późn. zm.)  

 Ustawa z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2020r. poz. 256 z póź zm.)  

 Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2019 r. poz. 900 z późn. zm.). 

 Ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz.U. z 2018 r.,  poz. 362). 

 Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 poz. 869 z póz zm). 
4. Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane uprawnionym, zgodnie z przepisami ww. ustaw podmiotom: służbom; organom administracji 

publicznej; sądom i prokuraturze; komornikom sądowym; państwowym i samorządowym jednostkom organizacyjnym oraz innym podmiotom – w 

zakresie niezbędnym do realizacji zadań publicznych; innym osobom i jednostkom organizacyjnym, jeżeli wykażą interes prawny lub faktyczny w 

otrzymaniu danych, pod warunkiem uzyskania zgody osób, których dane dotyczą określonych w odrębnych przepisach. 

5. Pani/Pana dane osobowe w rejestrach podatkowych będą przetwarzane i przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych 

powyżej, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa. 

6. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych, prawo do  żądania ich sprostowania. 

7. Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych tj. Prezesa Urzędu 

Ochrony Danych Osobowych. 

8. Podanie danych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa.  

9. Zebrane dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą profilowane. 

Potwierdzam zapoznanie się z w/w informacjami: 

 …………………………………………………… 

 data i czytelny podpis 

mailto:urzad@gmina-bialobrzegi.pl
mailto:k.kulka@gmina-bialobrzegi.pl

