Urząd Miasta i Gminy Ścinawa
Rynek 17
59-330 Ścinawa
tel.:+48 76 8412600 ,fax:+48 76 8412601

e- mail: urzad@scinawa.pl
godziny urzędowania:
poniedziałek, środa,czwartek i piątek 7.30- 15.30
wtorek
8.00 - 16.00

KARTA USŁUGI
z 2013-07-03.
ważna do dnia zm.przepisów.
1.Nazwa usługi Zwolnienie z podatku rolnego gruntów nabytych celem utworzenia
nowego gospodarstwa rolnego lub powiększenia już istniejącego do powierzchni
nieprzekraczającej 100 ha.
2. PODSTAWA PRAWNA :
art. 12 ust.1 pkt 4 ustawy z dnia 15 listopada 1984r. o podatku rolnym (tekst
jednolity Dz.U. z 2006r. Nr 136, poz. 969 ze zm.)
3. MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY:
1. Referat Podatków i Opłat,
2. Parter,
3. Pokój 17,
4. Telefon 768 412 614.
4. WYMAGANE DOKUMENTY
1.Wniosek - formularz do pobrania,
2. kopia umowy dzierżawy potwierdzona za zgodność z oryginałem - w przypadku
trwałego zagospodarowania gruntów,
3. kopia aktu notarialnego potwierdzona za zgodność z oryginałem - w przypadku
kupna gruntów.
5. MIEJSCE ZŁOŻENIA WNIOSKU:
Punkt Obsługi Mieszkańca – Parter.
6. OPŁATY:
bez opłaty skarbowej.
7. CZAS ZAŁATWIENIA SPRAWY:
nie później niż w ciągu miesiąca; w sprawie szczególnie skomplikowanej nie później
niż w ciągu 2 miesięcy od dnia złożenia podania.
8. TRYB ODWOŁAWCZY:
odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Legnicy za pośrednictwem
Burmistrza Ścinawy w terminie 14 dni od doręczenia decyzji.

Metryczka:
Opracowała: Bożena Matynia - inspektor ds. wymiaru podatków,
Sprawdziła: Grażyna Duszak – Kierownik Referatu,
Zatwierdziła: Patrycja Jugo - Sekretarz Miasta i Gminy.

Dane Wnioskodawcy:

Nazwisko i Imię / Jednostka:
Adres:
Nr PESEL/REGON/NIP:
Nr telefonu:

Burmistrz Ścinawy
WNIOSEK O ZWOLNIENIE Z PODATKU ROLNEGO Z TYTUŁU NABYCIA GRUNTÓW
Wnoszę o zwolnienie z podatku rolnego z tytułu nabycia gruntów w formie :
- umowy kupna-sprzedaży*
- trwałego zagospodarowania*
Grunty o powierzchni............... ha, w tym użytki rolne:
.......................................................................................................................................
........................................................................................................................................
( podać klasy użytków celem ustalenia hektarów przeliczeniowych )
zostały nabyte w celu utworzenia gospodarstwa rolnego* – powiększenia istniejącego już
gospodarstwa rolnego*
Ogólna powierzchnia mojego gospodarstwa wynosi ..................... ha.
Grunty zostały nabyte w drodze kupna na podstawie aktu notarialnego z dnia ......................
Nr .............................................................. .
Osoba, od której zostały kupione grunty jest dla mnie i mojego małżonka ............................
........................................................................................................................................
( podać stopień pokrewieństwa )
Grunty zostały objęte w trwałe zagospodarowanie ( tj. dzierżawa na co najmniej 10 lat ) na
podstawie umowy dzierżawy nr .............................................. zawartej z ..........................
........................................................................................................................................
w dniu ................................. do dnia...................................... .
.....................................................
miejscowość, data

*

niepotrzebne skreślić

........................................................
podpis Wnioskodawcy

