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…………………………………………………. 

Barcin, dnia …………….….… roku  

 
 (Imię i nazwisko/nazwa)  

………………………………………………….  

…………………………………………………. 
(Adres zamieszkania/siedziba) 

 

…………………………………………………. 
(PESEL/NIP ) 

 

…………………………………………………. 
(numer telefonu) 

 

Burmistrz Barcina 

ul. Artylerzystów 9 

88-190 Barcin 
 

   
W N I O S E K  

o udzielenie ulgi inwestycyjnej 

 

Na podstawie art. 13d w związku z art. 13 ustawy z dnia 15 listopada 1984 roku o podatku rolnym  

(tekst jedn. z 2020 roku Dz.U. poz. 333)   

 

w n o s z ę 

 

o udzielenie ulgi polegającej na odliczeniu od należnego podatku rolnego od gruntów 

położonych na terenie Gminy Barcin, w której została dokonana inwestycja - w wysokości 25% 

udokumentowanych rachunkami nakładów inwestycyjnych, z tytułu wydatków poniesionych na*: 

 budowę/modernizację* budynków inwentarskich służących do chowu, hodowli                           

i utrzymywania zwierząt gospodarskich/obiektów służących ochronie środowiska*, 

 zakup i zainstalowanie: 

 deszczowni, 

 urządzeń melioracyjnych i urządzeń zaopatrzenia gospodarstwa w wodę, 

 urządzeń do wykorzystywania na cele produkcyjne naturalnych źródeł energii (wiatru, 

biogazu, słońca, spadku wód). 

 

 

Oświadczam, że wyżej wymieniona inwestycja została zakończona w miesiącu ...…….. roku. 

Wydatki poniesione na inwestycję nie zostały sfinansowane w całości ani  w części  z udziałem 

środków publicznych. 

                                                                                                         

…...........................………………..             
                      podpis 
 

Załączniki: 

1. zestawienie poniesionych wydatków inwestycyjnych wraz z rachunkami/ich 

uwierzytelnionymi odpisami*, stwierdzającymi wysokość tych wydatków; 

2. formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc w rolnictwie lub 

rybołówstwie inną niż de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie; 

3. ……………………………………………………………….; 

4. ………………………………………………………………. 
 

 

* właściwe zaznaczyć  
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Wyjaśnienia: 
 
Zgodnie z art. 37 pkt 2 lit. f i g ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2021, poz. 305  z późn. zm.) 

Burmistrz Barcina podaje do publicznej wiadomości, w terminie do 31 maja następnego roku, wykaz osób prawnych i fizycznych oraz 

jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, 

umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej 500 zł, wraz ze wskazaniem wysokości umorzonych kwot i przyczyn 

umorzenia oraz wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym 

udzielono pomocy publicznej. 

 

Ulga inwestycyjna przyznawana jest po zakończeniu inwestycji i polega na odliczeniu od należnego 

podatku rolnego od gruntów położonych na terenie gminy, w której została dokonana inwestycja                             

- w wysokości 25% udokumentowanych rachunkami nakładów inwestycyjnych. 

 

Ulga z tytułu tej samej inwestycji nie może być stosowana dłużej niż przez 15 lat. 

 

Kwota ulgi inwestycyjnej jest odliczana z urzędu w decyzji ustalającej wysokość zobowiązania 

podatkowego. Podatnicy obowiązani do składania deklaracji na podatek rolny odliczają, określoną                         

w decyzji w sprawie ulgi inwestycyjnej, kwotę przyznanej ulgi od należnego podatku rolnego. 

 

Podatnik traci prawo do odliczenia od podatku rolnego niewykorzystanej kwoty ulgi inwestycyjnej                            

w przypadku sprzedaży obiektów i urządzeń, od których przyznana została ta ulga, lub przeznaczenia ich na 

inne cele niż określone w ust. 1. 
 

Ulgi podatkowe udzielone na wniosek podatnika stosuje się od pierwszego dnia miesiąca następującego 

po miesiącu, w którym złożono wniosek. 
 

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY 

 

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 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.U.UE.L. z 2016r. Nr 119, s.1 ze zm.) - dalej: „RODO” informuję, że: 

1) Administratorem Państwa danych osobowych, zbieranych w związku z realizacją przez Gminę Barcin zadań publicznych, jest 

Burmistrz Barcina, z siedzibą w Urzędzie Miejskim, ul. Artylerzystów 9, 88-190 Barcin, e-mail: sekretariat@barcin.pl, tel. 52 3834100. 

2) Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować we wszystkich sprawach 

dotyczących przetwarzania danych osobowych za pośrednictwem adresu email: inspektor@cbi24.pl lub pisemnie na adres 

Administratora.  

3) Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu rozpatrzenia wniosku o udzielenie ulgi inwestycyjnej w podatku rolnym, jak 

również w celu realizacji praw oraz obowiązków wynikających z przepisów prawa (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) oraz ustawy z dnia 

29 sierpnia 1997 roku – Ordynacja podatkowa i ustawy z dnia 15 listopada 1984 roku o podatku rolnym.  

4) Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów 

przechowywania określonych w przepisach szczególnych, w tym przepisów archiwalnych.  

5) Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą podlegać profilowaniu. 

6) Państwa dane osobowych nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (obejmujący Unię Europejską, 

Norwegię, Liechtenstein i Islandię). 

7) W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, przysługują Państwu następujące prawa: 

a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; 

b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych; 

c) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych; 

d) prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), w sytuacji, gdy uzna 

Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych 

(RODO); 

8) Podanie przez Państwa danych osobowych jest obowiązkowe. Nieprzekazanie danych skutkować będzie brakiem realizacji 

celu, o którym mowa w punkcie 2. 

9) Państwa dane mogą zostać przekazane podmiotom zewnętrznym na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych 

osobowych, a także podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa. 

 

 


