
Namysłów, dnia ..............................  

.................................................. 
(Imię i nazwisko lub nazwa podatnika) 

.................................................. 

.................................................. 
(Adres zamieszkania lub siedziby) 

       ………………………………… 
(PESEL) 

Burmistrz Namysłowa 

ul. Dubois 3 

46-100 Namysłów 

Wniosek 

o zwolnienie i ulgi w podatku rolnym z tytułu nabycia gruntów 
  

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

 - na utworzenie nowego gospodarstwa rolnego, 

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

  

Grunty o łącznej powierzchni ....................................................................................... ha1): 

     - 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 zbywca 2) 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 jestem 3) właścicielem gospodarstwa rolnego (bez uwzględnienia 

powierzchni gruntów, o których mowa we wniosku) o pow. ................ha.4) 

- otrzymałem / nie otrzymałem 3) pomoc de minimis w roku w którym ubiegam się 

o pomoc, oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat. 
  

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  
  

..................................................... 
(podpis) 

Załączniki: 

1. Kserokopia aktu notarialnego (oryginał do wglądu), 

2. Formularz informacji przedstawianych przez wnioskodawcę, 

3. Zaświadczenia o pomocy de minimis jakie wnioskodawca otrzymał w roku, w którym ubiega się 

o pomoc, oraz w ciągu 2 poprzedzających  go  lat,  albo  oświadczenie  o  wielkości pomocy  de  

minimis otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenie o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie. 


