Suchy Dąb, dnia ......................................
1............................................
( Imię i nazwisko podatnika.
2..........................................
( Imię i nazwisko podatnika)

.................................................................
( adres zamieszkania )
.................................................................

NIP 1…………………………
NIP 2………………………...
Wójt Gminy
Suchy Dąb

Podanie o udzielenie ulgi w podatku rolnym z tytułu nabycia gruntów

Proszę o udzielenie ulgi w podatku rolnym, ponieważ w dniu ................................
Zakupiłem grunt o powierzchni ........................... ha na:
 – ٱutworzenie nowego gospodarstwa
 ٱ- powiększenie istniejącego gospodarstwa do powierzchni nie

przekraczającej 100 ha.
Mając na uwadze odpowiedzialność karną z art. 56 ustawy z dnia 10 września 1999 r. Kodeks
Karny Skarbowy ( Dz. U. z 1999 r. Nr 83, poz. 930 ze zm. ) oświadczam, że:
w.w grunt zakupiłem od Pani/a.............................................................................................,
z którym/ą nie jestem spokrewniony/a w linii prostej ( małżonek/ka, ojciec, matka, zięć,
synowa, pasierb, pasierbica )
Ponadto oświadczam, że przed dokonaniem zakupu gruntów posiadałem/am gospodarstwo
rolne łącznie i na innych gminach o powierzchni ....................... ha.

....................................
( podpisy )

ٱ- właściwe zaznacz

Załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów
z dnia 11 czerwca 2010 r. (poz. 810)

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. dotacji, 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 przedstawienia informacji:

………………………………......................………………
/imię i nazwisko/

*

…………………............................………………………….
/data i podpis/

Niepotrzebne skreślić

1

