……………………………………………...
(miejscowość, data)
……………………………………….
(imię i nazwisko)
……………………………………….
……………………………………….
(adres, telefon)
……………………………………….
(NIP lub PESEL)

Wójt Gminy Korycin
ul. Knyszyńska 2A
16-140 Korycin
WNIOSEK
o przyznanie ulgi inwestycyjnej
Zgodnie z ………………………………………………………………..………………………...
(nazwa dokumentu)

dnia ………………………………………………….…………... zakończyłem/am inwestycję
w postaci:
1. budowy lub modernizacji budynków inwentarskich służących do chowu, hodowli
i utrzymywania zwierząt gospodarskich oraz obiektów służących ochronie środowiska*,
tj.
………………………………………………………………………………………………
(należy określić rodzaj inwestycji oraz podać nazwę budynku lub obiektu)

2.

zakup i zainstalowanie*:
a. Deszczowni;
b. urządzeń melioracyjnych: …………………………………………………………….;
(nazwa urządzenia)

c. urządzeń
zaopatrzenia
gospodarstwa
w
wodę*:
…………………………………………………………………………………………;
(nazwa urządzenia)

d. urządzeń do wykorzystywania na cele produkcyjne naturalnych źródeł energii (wiatru,
biogazu, słońca, spadku wód): ……………………..………………………………… .
(nazwa urządzenia)

Oświadczam, że wydatki te nie zostały sfinansowane w całości ani w części z udziałem środków
publicznych.
Proszę o udzielenie ulgi w podatku rolnym w wysokości 25% udokumentowanych rachunkami
nakładów inwestycyjnych, które wynoszą ………………...………..…………………………….
zł.
…………………………………………….
(czytelny podpis)

W załączeniu:
1) faktury/rachunki ……..…… szt.;
2) zestawienie faktur/rachunków;
3) dokument potwierdzający zakończenie inwestycji.
* właściwe podkreśli

KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z
dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
94/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz.UE.L.2016.119, str. 1, sprost.
Dz.Urz.UE.L.2018.127, str. 2), zwanego w skrócie „RODO”, informuję że:
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Korycin z siedzibą
w Korycinie, ul. Knyszyńska 2a, 16-140 Korycin.
W sprawach ochrony danych osobowych można kontaktować się z Inspektorem Ochrony
Danych za pośrednictwem: e-mail: iod@korycin.pl lub przesyłając korespondencję na adres:
Inspektor Ochrony Danych, ul. Knyszyńska 2A, 16 -140 Korycin.
Pani/Pana dane osobowe są zbierane w celu rozpatrzenia wniosku o udzielenie ulgi
inwestycyjnej w podatku rolnego zgodnie z ustawą z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku
rolnym.
Dane nie będą udostępniane podmiotom innym niż uprawnione na podstawie przepisów
prawa oraz podmiotom, którym dane zostały powierzone do przetwarzania.
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez 10 lat licząc od końca roku w którym
zakończała się sprawa w której dane osobowe zostały zgromadzone, a po tym okresie zostaną
zniszczone za zgodą Archiwum Państwowego.
Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania dostępu
do sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania

do

swoich

danych,

prawo

W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia
skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Podanie danych jest wymogiem ustawowym, a ich niepodanie skutkować będzie brakiem
możliwości rozpatrzenia sprawy. Podanie numeru telefonu, maila jest dobrowolne, celem
usprawnienia komunikacji w załatwieniu sprawy.
Dane nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

…………………………….
(data i czytelny podpis)

