
…………………………………..    Żurawica, dnia……………………… 
     (imię i nazwisko lub nazwa podatnika)      
 

 

…………………………………... 
         (adres zamieszkania lub siedziba) 
 

        Wójt Gminy  

        Żurawica 
 

 

 

 

Wniosek 

o zwolnienie i udzielenie ulgi w podatku rolnym z tytułu nabycia gruntów 

 
 

1. Proszę o zwolnienie od podatku rolnego gruntów przeznaczonych na1): 

  - utworzenie nowego gospodarstwa rolnego, 

  - powiększenie istniejącego gospodarstwa rolnego o pow. nie przekraczającej 100 ha: 

 

Grunty o łącznej powierzchni………………………………………………………… ha:1) 

  - są przedmiotem prawa własności lub prawa użytkowania wieczystego, nabytym   

w drodze umowy sprzedaży: akt not. Nr ……………… z dnia …………………….. 

  - są przedmiotem umowy o oddanie gruntów w użytkowanie wieczyste:   

akt not. Nr ………………………. z dnia……………………………. 

  - wchodzą w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa i są objęte w trwałe 

zagospodarowanie: umowa nr ……………………….. z dnia ………………………. 

 

Oświadczam, że zbywca2) gruntów nie jest moim małżonkiem, krewnym w linii prostej 

lub jego małżonkiem, pasierbem, zięciem lub synową. 

 

Mając na uwadze odpowiedzialność karną, wynikającą z art. 56 ustawy z dnia 10 września 

1999 r. Kodeks karny skarbowy (Dz.U. Nr 83, poz. 930, z późn.zm.) oświadczam, że: 

- jestem / nie jestem3) właścicielem, użytkownikiem wieczystym, samoistnym posiadaczem 

lub dzierżawcą gospodarstwa rolnego (bez uwzględnienia powierzchni gruntów, o których 

mowa we wniosku) o pow. ……………………. ha4); 

-  użytkowałem / nie użytkowałem3) zakupiony grunt. 

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%. 
 

1) – właściwe zakreślić 
2) – dotyczy zbywcy będącego osobą fizyczną 
3) – niewłaściwe skreślić 
4) – podać całkowitą powierzchnię gospodarstwa rolnego, bez względu na miejsce położenia gruntów. 

 

Potwierdzam, że zapoznałam/em się z informacją o zasadach przetwarzania danych osobowych 

 

 

………………………………….. 
   (podpis) 

 



INFORMACJA O ZASADACH PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH 

Administratorem danych osobowych jest Wójt Gminy Żurawica z siedzibą pod adresem 37-710 Żurawica, ul. Ojca Św. Jana Pawła II 1.  

Kontakt z inspektorem ochrony danych pod adresem: daneosobowe@zurawica.pl.  
Dane osobowe będą przetwarzane w celu rejestracji podatnika podatków i opłat lokalnych, poboru i zwrotu podatków i opłat lokalnych oraz 

egzekucji należności; rejestracji podatnika opłaty skarbowej; poboru, zwrotu i egzekucji opłaty skarbowej; udzielania ulg podatkowych oraz 
wydawania zaświadczenia o danych własnych zgromadzonych w rejestrach podatkowych. Podstawę prawną przetwarzania stanowi art. 6 ust. 1 

lit. c) Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych oraz przepisy Ustawy z 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych; Ustawy  

z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym; Ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym; Ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. 
o opłacie skarbowej; Ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach; Ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. 

o postępowaniu egzekucyjnym w administracji; Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa; Ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. 

o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej oraz Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych.  

Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom uprawnionym do tego na podstawie wskazanych ustaw, w szczególności: służbom; 
organom administracji publicznej; sądom i prokuraturze; komornikom sądowym oraz państwowym i samorządowym jednostkom 

organizacyjnym i tylko w takim zakresie, jaki jest niezbędny do wywiązania się z obowiązków prawnych przez Administratora.  

Dane osobowe będą przechowywane maksymalnie przez dziesięć lat - po tym okresie zostaną wybrakowane, przy czym dane osobowe zawarte 

w protokołach pokontrolnych, sporządzanych przez przedstawicieli gminy u podatników, zostaną wcześniej poddane ekspertyzie mającej  
na celu ustalenie czy istnieje konieczność ich archiwizacji. Dane zawarte w zaświadczeniach wydawanych w sprawach dotyczących podatków 

i opłat; związane z prowadzeniem egzekucji i windykacji należności podatkowych oraz związane z opłatami i inkasem sołtysów 

przechowywane są przez pięć lat. Zasady te wynikają z Ustawy z dnia z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach 
oraz Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów 

akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych. 

Na warunkach Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, właścicielom danych osobowych przysługuje prawo żądania dostępu do treści 

swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, 
prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.  

Podanie treści danych osobowych jest konieczne do wywiązania się Strony ze spoczywających na niej obowiązków prawnych związanych 

z koniecznością uiszczenia podatków i opłat lokalnych. Dane osobowe nie będą przedmiotem zautomatyzowanego podejmowania decyzji, 

w tym profilowania. 

 


