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Ulga w podatku rolnym z tytułu nabycia gruntów 
 
 
 
 

Miejsce załatwienia 
sprawy 

Pokój Nr 10 , tel: 17 23 00 110 
Justyna Bieńko, 
 

Wymagane 
dokumenty 

1.Wniosek o udzielenie ulgi i zwolnienia w podatku rolnym z tytułu nabycia 
gruntów rolnych na utworzenie nowego gospodarstwa lub na powiększenie 
istniejącego; 
2. Kopia aktu notarialnego; 
3. Formularz informacji przedstawianych przez wnioskodawcę (załącznik do 
rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2010r. (Dz. U. Nr 121, poz. 
810); 
4. Oświadczenie o wysokości otrzymanej pomocy de minimis bądź nie 
otrzymaniu pomocy de minimis lub kopie wszystkich zaświadczeń o pomocy 
de minimis otrzymanej w ciągu bieżącego roku kalendarzowego oraz 2 
poprzedzających go lat kalendarzowych. 

Opłaty Nie podlega opłacie. 

Podstawa prawna 
Ustawa z dnia 15 listopada 1984r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2020, poz. 333 z 
późn. zm.) 

Termin składania 
dokumentów 

W miesiącu zawarcia umowy nabycia gruntów. 

Termin realizacji 
Nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowane nie 
później niż w ciągu 2 miesięcy od daty wszczęcia postępowania. 

Tryb odwoławczy 

Przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium 
Odwoławczego w Rzeszowie za pośrednictwem Wójta Gminy Dynów, w 
terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji. 

http://www.gminadynow.pl/.pl
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Informacje 
dodatkowe 

1.Podanie może być sporządzone samodzielnie; 
2.Przedmiotowej ulgi nie można udzielić, gdy sprzedający jest małżonkiem, 
krewnym w linii prostej lub jego małżonkiem, pasierbem, zięciem lub synową 
wnioskodawcy. 
3. Gospodarstwo rolne wraz z zakupionymi gruntami nie może przekraczać 
100 ha (wszystkich posiadanych użytków), również przedmiotowe grunty nie 
mogą być uprzednio dzierżawione czy też użytkowane przez wnioskodawcę. 

Załączniki do 
pobrania 

1. Wniosek o udzielenie ulgi i zwolnienia w podatku rolnym z tytułu nabycia 
gruntów rolnych na utworzenie nowego gospodarstwa lub na powiększenie 
istniejącego; 
2. Formularz informacji przedstawianych przez wnioskodawcę (załącznik do 
rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2010r. (Dz. U. Nr 121, poz. 
810); 
3. Oświadczenie o wysokości otrzymanej pomocy de mini mis bądź nie 
otrzymaniu pomocy de mini mis. 

 
Sporządził: Justyna Bieńko 
Zatwierdził: Sekretarz- Z. Kalawska 
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