
 
 

 

 

 

 

  

 

WNIOSKODAWCA: (imię i nazwisko lub nazwa firmy/przedsiębiorcy) 

 

ADRES ZAMIESZKANIA/SIEDZIBY (np. ulica, osiedle, miejscowość, 
kod pocztowy) 

 

ADRES DO KORESPONDENCJI: (jeśli jest inny niż powyżej) 

 pieczęć wpływu 

Pesel/NIP 
 

 

TELEFON KONTAKTOWY (stacjonarny i/lub komórkowy, nie jest 
wymagany) 

znak sprawy (nadaje urzędnik) 

 

DRUK WNIOSEK DO WÓJTA GMINY PRZEMĘT 
  O UDZIELENIE ZWOLNIENIA I ULGI W PODATKU 

ROLNYM Z TYTUŁU NABYCIA GRUNTÓW 

DO PROCEDURY 

fp.9.1 FP.IX 
 

Zwracam się z prośbą o udzielenie zwolnienia w podatku rolnym i przyznanie ulgi w podatku rolnym 

polegającej na obniżeniu podatku w pierwszym roku po upływie okresu zwolnienia o 75% i w drugim 

roku po upływie okresu zwolnienia o 50% z tytułu nabycia gruntów na: 

 utworzenie nowego gospodarstwa rolnego* 

 powiększenie istniejącego gospodarstwa rolnego o powierzchni nieprzekraczającej 100 ha* 
 

Grunty nabyłem/am na podstawie umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego 

nr Rep. ……………..……….…… z dnia ……………..……………… o pow. ………………………   działki 

nr…………..……..………………. położonej w ………..…………………..……….….....................…………… 

Świadomy odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań, wynikającej z art. 233 ustawy z 

dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny, oświadczam, że ww. grunt zakupiłem/am od: Pana/i 

…………………………………….…………………………………………………….……..…………..………….. 

zam..…………………………………………………………………………………..……………….……………… 

Sprzedający nie jest  moim małżonkiem, nie jest krewnym w linii prostej lub jego małżonkiem, 

pasierbem, zięciem lub synową. Zakupione grunty nie były do momentu zakupu objęte przeze mnie 

umową dzierżawy lub w trwałe zagospodarowanie z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa.  

* - zaznaczyć właściwe 
 



 
 

 

 

 

Ponadto oświadczam, że przed dokonaniem zakupu gruntów posiadałem/am gospodarstwo/grunty rolne: 

 
 o pow. ……………………………… ha użytków rolnych znajdujących się w Gminie ……………………… 

 o pow. ……………………………… ha użytków rolnych znajdujących się w Gminie ……………………… 

 o pow. ……………………………… ha użytków rolnych znajdujących się w Gminie ……………………… 
 
 

1. Administrator Pani/Pana danych: Wójt Gminy Przemęt z siedzibą w Urzędzie Gminy Przemęt, ul. Jagiellońska 8, 64-
234 Przemęt, dane kontaktowe: urzad@przemet.pl, 65 549 60 71, 65 615 69 49. 

2. Inspektor Ochrony Danych: we wszelkich sprawach związanych z ochroną danych możesz kontaktować się pod 
adresem: iod@przemet.pl oraz nr telefonów: 728706901, 667941610 

3. Cele przetwarzania |  podstawa prawna 
• Przyjęcie i realizacja wniosku o zwolnienie i ulgę w podatku rolnym z tytułu nabycia gruntów na podstawie art. 

6 ust. 1 lit. c)  RODO w zw. z 
 art.12 ust. 1 pkt. 4 i art. 12 ust. 3 – 8, art. 12 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym,  
 Rozporządzeniem Komisji (UE) nr 1408/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 

107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rolnym, 
Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2010 r. w sprawie zakresu informacji 
składanych przez podmioty ubiegające się o pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie, 
Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 20 marca 2007 r. w sprawie zaświadczeń o pomocy de 
minimis i pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie. 

• Archiwizacja danych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO tj. przetwarzanie jest niezbędne  do  wypełnienia 
obowiązku prawnego ciążącego na administratorze w zw. z ustawą z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym 
zasobie archiwalnym i archiwach. 

4. Okres przechowywania: dane przechowywane będą zgodnie z jednolitym rzeczowym wykazem akt przez okres 10 
lat. 

5. Odbiorcy danych:  
• Podmioty z którymi administrator zawarł umowy powierzenia. 

6. Przysługujące Pani/Panu prawa:  
• Prawo żądania dostępu do danych 
• Prawo żądania sprostowania danych 
• Prawo żądania usunięcia danych 
• Prawo żądania ograniczenia przetwarzania 
• Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Urząd Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2 00-193 

Warszawa  
7. Obowiązek podania danych:  Podanie danych osobowych jest niezbędne do przyjęcia i realizacji wniosku.  
8. Informacja o możliwości wycofania zgody: w przypadku danych podanych dobrowolnie przysługuje Pani/Panu 

prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego 
dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

 
 
 
 
 

……………………………………………………………………… 
                                                             (data i czytelny podpis wnioskodawcy) 

 
 
Aktualizacja: 2022-12-01 F-6                                                                                                          


