Korycin, dnia...........................

........................................................
/Imię i nazwisko lub nazwa podatnika/

........................................................
........................................................
……………………………………
/adres zamieszkania lub siedziba/

........................................................
/Pesel lub NIP /

Wójt Gminy Korycin
ul. Knyszyńska 2A
16-140 KORYCIN
Wniosek
o zwolnienie i ulgę w podatku rolnym z tytułu nabycia gruntów
Zwracam się z wnioskiem o zastosowanie zwolnienia i ulgi w podatku rolnym z tytułu:
1. utworzenia nowego gospodarstwa rolnego1,
2. powiększenia istniejącego gospodarstwa rolnego (o powierzchni nie przekraczającej 100 ha)1
Grunty o łącznej powierzchni ............................................ ha, są przedmiotem prawa własności lub
prawa użytkowania wieczystego nabytym na podstawie umowy sporządzonej w formie aktu
notarialnego Nr Rep. A ………………………………………….. z dnia....................................... .
Mając na uwadze odpowiedzialność karną, wynikającą z art. 56 ustawy z dnia 10 września 1999 r.
Kodeks karny skarbowy (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1950 ze zm.) oświadczam że :
-

nie jestem małżonkiem, krewnym w linii prostej lub jego małżonkiem, pasierbem, zięciem,
lub synową sprzedawcy gruntów,

-

że jestem / nie jestem właścicielem gospodarstwa rolnego o pow. ....................... ha 2.
(bez uwzględnienia powierzchni gruntów, o których mowa we wniosku)

Zwracam się z wnioskiem o przyznanie ulgi w podatku rolnym polegającej na obniżeniu podatku :

1
2

-

w pierwszym roku po upływie okresu zwolnienia - o 75%,

-

w drugim roku po upływie okresu zwolnienia

- o 50%.

- właściwe zakreślić
- podać całkowitą powierzchnię gospodarstwa rolnego bez względu na miejsce położenia gruntów

…………………………….
(czytelny podpis)
Adnotacja urzędowa:
Nabyte grunty zostały sklasyfikowane następująco:
klasa.............. - ..............ha fiz. -................ha przelicz.
klasa............. - .............. ha fiz. - ...............ha przelicz.
klasa............. - ...............ha fiz. - ...............ha przelicz.
klasa............. - ...............ha fiz..- ...............ha przelicz.
klasa............. - ...............ha fiz. - ...............ha przelicz.
Razem - ...............ha fiz. - ...............ha przelicz.

KLAUZULA INFORMACYJNA
Oświadczam, że zgodnie z art. 13 ust. 1-2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z dnia 04 maja 2016 r., s. 1) zostałam/em
poinformowana/y o tym, że:
1) Korycin; administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Korycin z
siedzibą w Korycinie, ul. Knyszyńska 2a, 16-140
2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Urzędzie Gminy Korycin możliwy jest za
pośrednictwem adresu email: iod@korycin.pl lub Inspektor Ochrony Danych, Urząd
Gminy Korycin , 16-140 Korycin, ul. Knyszyńska 2a;
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu wypełnienia obowiązku prawnego
ciążącego na administratorze, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) Rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
4) odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Pan/Pani lub ustanowiony w sprawie
pełnomocnik
5) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji
międzynarodowej;
6) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji sprawy
oraz prawnie ustalony okres archiwizacji ;
7) Posiada Pan/Pani prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych
osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
8) Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
gdy uzasadnione jest, że moje dane osobowe przetwarzane są przez administratora
niezgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r.;
9) podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym, ich podanie jest obligatoryjne na
mocy przepisu prawa, przy czym niepodanie danych w zakresie wymaganym przez
administratora może skutkować niemożliwością wypełnienia obowiązku prawnego;
10) Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą
profilowane.

…………………………….
(data i czytelny podpis)

