
Biała, dnia …........................................................

…........................................................
                (imię i nazwisko/nazwa wnioskodawcy)

…........................................................
                        (adres zamieszkania/siedziba)

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

Burmistrz Białej
ul. Rynek 10
48- 210 Biała

Wniosek o udzielenie zwolnienia i ulgę w podatku rolnym
z tytułu nabycia gruntów

Proszę o udzielenie zwolnienia w podatku rolnym, ponieważ w dniu ........................................
zakupiłem grunt o powierzchni ............................ ha na :
 □  -  utworzenie nowego gospodarstwa 
 □  -  powiększenie istniejącego gospodarstwa do powierzchni nieprzekraczającej 100 ha

Mając na uwadze odpowiedzialność karną z art. 56 ustawy z dnia 10 września 1999 r.
Kodeks Karny skarbowy (tj. Dz.U. 2013, poz. 186 ze zmianami) oświadczam, że w/w grunt
zakupiłem od Pana/i......................................................................................................................
z którym/ą nie jestem spokrewniony/a w linii prostej (mąż, żona, ojciec, matka, zięć, synowa,
pasierb, pasierbica)
Ponadto oświadczam, że przed dokonaniem zakupu posiadałem/łam gospodarstwo rolne
łącznie i na innych gminach o powierzchni .........................................  ha.

Jednocześnie  proszę  o  zastosowanie  ulgi  w  podatku  rolnym  po  upływie  zwolnienia  
w pierwszym roku podatkowym o 75 %, a w drugim o 50 %.
 
                                                                                               .....................................................
                                                                                                            (podpis wnioskodawcy)

 □ - właściwe zakreślić
      

Klauzula informacyjna:
Urząd Miejski w Białej, zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29.01.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 
ze zmianami) informuje, że:
1. administratorem Pana/i danych osobowych jest Burmistrz Białej, 48-210 Biała, ul. Rynek 10,
2. Pana/i dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji obowiązku ustawowego wynikającego z  ustawy z dnia 15.11.1984 r. o podatku 
rolnym (tj. Dz.U. z 2013 r., poz. 13819 ze zmianami),
3. posiada Pan/i prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania na warunkach określonych w ustawie o ochronie 
danych osobowych,
4. podanie danych jest niezbędne do prawidłowego przeprowadzenia postępowania administracyjnego.
                                                                                         
                                                                                                                                                        …...............................................
                                                                                                                                                              (podpis wnioskodawcy)

                               


	Burmistrz Białej
	Wniosek o udzielenie zwolnienia i ulgę w podatku rolnym
	Proszę o udzielenie zwolnienia w podatku rolnym, ponieważ w dniu ........................................ zakupiłem grunt o powierzchni ............................ ha na :

