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 ULGA Z TYTUŁU NABYCIA GRUNTÓW 

 Podstawa 
prawna 

�       Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015r. poz. 613 ze zmianami) 

�       Ustawa z dnia 15 stycznia 1984 r. o podatku rolnym (Dz.U. z 2013r. poz.1381 ze zmianami) 

�       Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1408/2013 z dnia 18 grudnia 2013r. w sprawie stosowania art. 
107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rolnym( Dz. 
Urz. UE L 352/9 z 24.12.2013r.) 

� Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2010r. w sprawie informacji składanych przez 
podmioty ubiegające się o pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (Dz.U. z 2010r. poz.810) 

� Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 marca 2007r. w sprawie zaświadczeń o pomocy de 
minimis i pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie ( Dz. U. z 2015r.poz.1983)    

Sposób załatwienia 
sprawy  

Wydanie decyzji w sprawie udzielenia ulgi z tytułu nabycia gruntu 

 Wymagane  
 dokumenty  

� Podanie zwierające następujące informacje: 
- wskazanie osoby, od której zostały nabyte grunty( osoba spokrewniona /bądź nie) 
- dokument na podstawie którego: grunty zostały nabyte, ustanowiono prawo wieczystego    
użytkowania gruntów lub objęto grunty w trwałe zagospodarowanie 
- określenie łącznej powierzchni posiadanych gruntów rolnych z uwzględnieniem zakupionych  

� Kserokopia aktu notarialnego  

� Formularz informacji przedstawianych przez wnioskodawcę przy ubieganiu się o pomoc de minimis 
w rolnictwie i rybołówstwie  

� Wszystkie zaświadczenia o pomocy de minimis w rolnictwie jakie wnioskodawca otrzymał w roku w 
którym ubiega się o pomoc oraz w ciągu 2 poprzedzających  go lat albo oświadczenie o wielkości 
pomocy de minimis w rolnictwie otrzymanej w tym okresie albo oświadczenie o nieotrzymaniu 
takiej pomocy w tym okresie. 

 Opłaty  � Nie pobiera się opłat  

Termin załatwienia 
sprawy   

• W terminie do 30 dni 
• W sprawach szczególnie skomplikowanych do 60 dni 

 Tryb 
odwoławczy  

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Przemyślu   za pośrednictwem 
Burmistrza Miasta i Gminy Kańczuga w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie 

Komórka  
odpowiedzialna  

Referat Budżetu i Finansów 

Osoba właściwa do 
załatwienia sprawy 

� Osoby prawne 
Anna Telega inspektor 

 piętro II, pok. nr 25 , tel. (016) 6423142, wew. 44 

� Osoby fizyczne : 
piętro II, pok. nr 25 , tel. (016) 6423142, wew. 44 

− Teresa Bielec – inspektor  
 -  Anna Telega – inspektor  

  NR Fn/10 



 Inne 
informacje  

� Zwolnienie przyznawane jest na wniosek podatnika i stosuje się od pierwszego dnia miesiąca 
następującego po miesiącu, w który złożono wniosek. 

� Zwolnienie stanowi pomoc de minimis w rolnictwie. 

� Zwalnia się od podatku rolnego grunty przeznaczone na utworzenie nowego gospodarstwa rolnego 
lub powiększenie już istniejącego do powierzchni nieprzekraczającej 100 ha: 
a) będące przedmiotem prawa własności lub prawa użytkowania wieczystego, nabyte w drodze 

umowy sprzedaży; 
b)  będące przedmiotem umowy o oddanie gruntów w użytkowanie wieczyste; 
c) wchodzące w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa, objęte w trwałe 

zagospodarowanie;  

� Okres zwolnienia wynosi 5 lat, licząc od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, 
w którym zawarto umowę sprzedaży gruntów lub prawa wieczystego użytkowania gruntów lub objęto 
grunty w trwałe zagospodarowanie w drodze umowy. 

� Jeżeli podatnik nabywa lub obejmuje grunty o powierzchni mniejszej niż 100 ha, zwolnienie 
dotyczy gruntów kolejno nabywanych lub obejmowanych w trwałe zagospodarowanie do powierzchni 
łącznie nie przekraczającej 100 ha. 

� W razie nabycia gruntów od indywidualnych właścicieli gospodarstw rolnych, nie stosuje się 
zwolnienia, jeżeli nabywca jest małżonkiem, pasierbem, zięciem, lub synową sprzedawcy gruntów. 

� Po upływie okresu zwolnienia, stosuje się ulgę w podatku rolnym, polegająca na obniżeniu 
podatku w pierwszym roku o 75% i w drugim roku o 50%. 

� Zwolnienia i ulgi z tytułu nabycia gruntów z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa w 
drodze umowy sprzedaży nie stosuje się, jeżeli przedmiotem nabycia są grunty objęte uprzednio przez 
nabywcę w trwałe zagospodarowanie.  

� Za trwałe zagospodarowanie uważa się objecie gruntów w dzierżawę lub użytkowanie na 
okres nie krótszy niż 10 lat.  

Opracował: – inspektor – Anna Telega - 01.06.2016 
Zatwierdził:  -  Skarbnik Gminy –  Małgorzata Michna – 01.06.2016 
Zatwierdził:  – Burmistrz  – Jacek Sołek – 01.06.2016 

 


