
ULGI W PODATKU ROLNYM 
 

 

1. Ulga z tytułu nabycia gruntów – przysługuje osobą, które 

zakupiły grunty rolne od osoby obcej i które posiadają 

gospodarstwo rolne o powierzchni poniżej 100 ha.  
 

Podstawa prawna 
Art. 12 ust. 1, pkt 1 i 4 oraz ust 3 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. 

z 2006 r. Nr 136, poz. 969 ze zm.) oraz art. 207 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja 

podatkowa ( Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.). 

 UWAGA ! ulga z tytułu nabycia gruntów art.12 ust.4  od 01.01.2014r. udzielana jest 

w formule de minimis 

Wymagane dokumenty 

 Wniosek Podatnika. 

Kserokopia Aktu Notarialnego. 

Informacja  o uzyskanej pomocy publicznej i /lub zaświadczenia o pomocy de minimis, lub  

oświadczenie o nie korzystaniu z pomocy de mini mis w ciągu ostatnich 3 lat ( tj. roku w którym 

podmiot ubiega się pomoc i 2 lat go poprzedzających 
  

Opłaty 
Nie pobiera się. 

 

Termin załatwiania sprawy 
       1 miesiąc.  

O każdym nie załatwieniu sprawy we właściwym terminie organ podatkowy zobowiązany jest 

zawiadomić stronę, podając przyczyny niedotrzymania terminu i wskazując nowy termin 

załatwienia sprawy. 
 

Jednostka odpowiedzialna 
Urząd Gminy w Kodrębie  

Wydział Podatków i Opłat Lokalnych, 

ul. 22 Lipca 7, pokój 1, 

tel. 44 681 93 25 ( wew. 44). 

 

Tryb odwoławczy 
Od decyzji służy stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w 

Piotrkowie Trybunalskim za pośrednictwem Wójta Gminy Kodrąb w terminie 14 dni od daty 

otrzymania decyzji. 

 

 



Dodatkowe informacje 
Do złożonego wniosku organ podatkowy wydaje  decyzję oraz zaświadczenie o uzyskanej 

pomocy de minimis 
Otrzymane zaświadczenie należy przechowywać przez okres 10 lat na wypadek kontroli.  

Zaświadczenie należy okazywać przy każdorazowym ubieganiu się o pomoc de minimis w ciągu 3 kolejnych lat 

kalendarzowych po otrzymaniu wsparcia (rok otrzymania pomocy + 2 kolejne lata).  
 

 

 

 

2. Ulga inwestycyjna   
 

Podstawa prawna 
art. 13 ust. 1–4 oraz art. 13d ust. 2 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. 

U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969 ze zm.) oraz art. 207 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - 

Ordynacja podatkowa ( Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.). 

 

Wymagane dokumenty 
 - Wniosek Podatnika. 

- Faktury potwierdzające wydatki co do poczynionej inwestycji 

- Zestawienie w/w faktur 

-Oświadczenie wnioskodawcy z jakich środków finansowych inwestycja została zrealizowana 

( własnych, dotacji, kredytu) 

 

Opłaty 
Nie pobiera się. 

 

Termin załatwiania sprawy 
       1 miesiąc.  

O każdym nie załatwieniu sprawy we właściwym terminie organ podatkowy zobowiązany jest 

zawiadomić stronę, podając przyczyny niedotrzymania terminu i wskazując nowy termin 

załatwienia sprawy. 
 

Jednostka odpowiedzialna 
Urząd Gminy w Kodrębie  

Wydział Podatków i Opłat Lokalnych, 

ul. 22 Lipca 7, pokój 1, 

tel. 44 681 93 25 ( wew. 44). 

 

Tryb odwoławczy 
Od decyzji służy stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w 

Piotrkowie Trybunalskim za pośrednictwem Wójta Gminy Kodrąb w terminie 14 dni od daty 

otrzymania decyzji. 

 

Dodatkowe informacje 



Do złożonego wniosku organ podatkowy wydaje decyzję.  

Ponadto organ podatkowy przeprowadza kontrolę inwestycji. 

 

3. Umorzenie, odroczenie i rozłożenia na raty podatku  

4.  

Podstawa prawna 
art. 67a § 1 i   art. 67b § 1  art. 207 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa  

( Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.). 

 

Wymagane dokumenty 
 - Wniosek podatnika. 

- Protokół o stanie majątkowym 

- Oświadczenie wnioskodawcy o korzystaniu lub nie z pomocy publicznej w ciągu ostatnich 3 

lat lub  zaświadczenia 

- Formularz informacji o uzyskanej dotychczas pomocy publicznej z okresu trzech lat 

poprzedzających złożenie wniosku oraz dokument potwierdzający wysokość osiągniętego 

dochodu z okresu dwóch ostatnich kwartałów wzór informacji ( Roz. Rady Ministrów11 

czerwca 2010 roku poz. 810) 

 

Opłaty 
Nie pobiera się. 

 

Termin załatwiania sprawy 
       1 miesiąc.  

O każdym nie załatwieniu sprawy we właściwym terminie organ podatkowy zobowiązany jest 

zawiadomić stronę, podając przyczyny niedotrzymania terminu i wskazując nowy termin 

załatwienia sprawy. 
 

Jednostka odpowiedzialna 
Urząd Gminy w Kodrębie  

Wydział Podatków i Opłat Lokalnych, 

ul. 22 Lipca 7, pokój 1, 

tel. 44 681 93 25 ( wew. 44). 

 

Tryb odwoławczy 
Od decyzji służy stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w 

Piotrkowie Trybunalskim za pośrednictwem Wójta Gminy Kodrąb w terminie 14 dni od daty 

otrzymania decyzji. 

 

Dodatkowe informacje 
Do złożonego wniosku organ podatkowy wydaje decyzję oraz zaświadczenie o udzielonej 

pomocy deminimis.  

 


