
 

 

 
Urząd Miasta i Gminy w Kańczudze 

 
Ul. M. Konopnickiej 2, 37-220 Kańczuga, tel. /0 – 16/ 642 31 42, 
                                                                 fax. /0 – 16/ 642 66 30 

 e-mail: sekretariat@kanczuga.pl 
                  http://www.kanczuga.pl 

Godziny otwarcia Urzędu: poniedziałek – piątek: 7.30-15.30, środa: 8.00-16.00 
 

  
 ULGA INWESTYCYJNA 

 Podstawa 
prawna 

� Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. 
Nr 8, poz. 60 ze zmianami) 

� art. 13 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 15 stycznia 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. 
z 2006r. Nr 136, poz. 969 z póź.  zmianami) 

Sposób załatwienia 
sprawy  

Wydanie decyzji w sprawie udzielenia ulgi inwestycyjnej 

 Wymagane  
 dokumenty  

� Podanie o przyznanie ulgi inwestycyjnej 
� Oryginały rachunków za poniesione koszty na budowę lub modernizację 

 Opłaty  

 
� nie pobiera się opłat  

 
Termin załatwienia 
sprawy   

Do 1 miesiąca 

 Tryb 
odwoławczy  

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

Komórka  
odpowiedzialna  

Referat Finansowo – BudŜetowy 

Osoba właściwa do 
załatwienia sprawy 

� Osoby prawne 
Anna Telega inspektor 

 piętro II, pok. nr 21 , tel. (016) 6423142, wew. 44 

� Osoby fizyczne : 
piętro II, pok. nr 21 , tel. (016) 6423142, wew. 44 

− Teresa Bielec – inspektor  

− Anna Telega – inspektor  

 Inne 
informacje  

Ulga inwestycyjna przysługuje podatnikom podatku rolnego z tytułu wydatków 
poniesionych na: 
� budowę lub modernizację budynków inwentarskich słuŜących do chowu, 

hodowli i utrzymania zwierząt gospodarskich oraz obiektów słuŜących 
ochronie środowiska 

� zakup zainstalowanie: 

− deszczowni 

− urządzeń melioracyjnych i urządzeń zaopatrzenia gospodarstwa w wodę, 

− urządzeń do wykorzystywania na cele produkcyjne naturalnych źródeł 
energii (wiatru, biogazu, słońca, spadku wód) 

Ulga przyznawana jest po zakończeniu inwestycji i polega na obliczeniu od 
naleŜnego podatku rolnego od gruntów połoŜonych na terenie gminy, w której 
została dokonana inwestycja w wysokości 25 % udokumentowanych 
rachunkami nakładów inwestycyjnych. Ulga z tytułu tej samej inwestycji nie 
moŜe być stosowana dłuŜej niŜ przez 15 lat. 

Opracował:  – inspektor – Anna Telega -  04.12.2009 
Zatwierdził:  -  Skarbnik Gminy –  Małgorzata Michna – 04.01.2010 
Zatwierdził:  – Burmistrz  – Jacek Sołek – 07.01.2010 
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