
Urząd Gminy Radomyśl nad Sanem
ul. Rynek Duży 7
37- 455 Radomyśl nad Sanem
NIP 865-15-83-030
REGON 00054643
ORGAN WŁAŚCIWY : WÓJT GMINY RADOMYŚL NAD SANEM

ZWOLNIENIE  I   ULGA W PODATKU ROLNYM Z TYTUŁU NABYCIA 
GRUNTÓW  (Z  TYTUŁU  UTWORZENIA  NOWEGO  GOSPODARSTWA 
ROLNEGO  LUB  POWIĘKSZENIA  ISTNIEJACEGO  GOSPODARSTWA 
ROLNEGO).

NR KARTY :  PO. 05. 01

1. WYMAGANE  DOKUMENTY :
• Wniosek podatnika o udzielenie ulgi.
• Informacja w sprawie podatku rolnego.
• W  przypadku  rolników  nabywających  grunty  rolne  i  korzystających  z  kredytu 

preferencyjnego  na  zakup  gruntów  -  dokument  potwierdzający  wysokość  udzielonej 
pomocy publicznej.

• Akt notarialny zakupu gruntu.
• Oświadczenie o stopniu pokrewieństwa w stosunku do osoby sprzedającej.

2. MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW :
• Referat Podatków i Opłat

pokój nr 1 (parter)
tel. (15) 8454300
e-mail: radomysl-nad-sanem@rz.jst.net.pl

3. OPŁATY :
• Nie podlega opłacie.

4. TERMIN  ZAŁATWIENIA  SPRAWY :
Do 30 dni.

5. PODSTAWA  PRAWNA : 
• art. 207 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2012 r.  poz. 

749  ze zm), art. 12 ust. 1 pkt. 4 i art. 12 ust. 3-6 ustawy z dnia 15 listopada 1984 roku 
o podatku rolnym (Dz. U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969 ze zm).

6. FORMULARZ  (brak)

7. TRYB ODWOŁAWCZY :
• Odwołanie  wnosi  się  do  Samorządowego  Kolegium Odwoławczego  w Tarnobrzegu,  za 

pośrednictwem organu wydającego decyzję w terminie 14 dni licząc od dnia otrzymania 
decyzji.

 
8. UWAGI :

• W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany 
do ich uzupełnienia i złożenia. 

• Zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 4 i art. 12 ust. 3-6 ustawy o podatku rolnym - zwalnia się od  
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podatku rolnego - grunty lub prawo wieczystego użytkowania gruntów nabytych w drodze 
kupna  na  utworzenie  nowego  lub  powiększenie  już  istniejącego  gospodarstwa  do 
powierzchni nie przekraczającej 100 ha oraz grunty wchodzące w skład Zasobu Własności 
Rolnej  Skarbu  Państwa  objęte  w  trwałe  zagospodarowanie  w  celu  utworzenia  nowego 
gospodarstwa lub powiększenie gospodarstwa już istniejącego - nie przekraczającej 100 ha 
na okres 5 lat.

• Okres  zwolnienia  liczy  się  od  pierwszego  dnia  miesiąca  następującego  po  miesiącu,  w 
którym  zawarto umowę sprzedaży gruntów lub prawa wieczystego użytkowania gruntów 
lub objęto grunty w trwałe zagospodarowanie. Po upływie okresu zwolnienia - stosuje się 
ulgę  w  podatku  rolnym  polegającą  na  obniżeniu  podatku  w  pierwszym  roku  o  75% 
i w drugim o 50%.

• W razie nabycia gruntów od indywidualnych właścicieli gospodarstw rolnych nie stosuje się 
zwolnienia, jeżeli nabywca jest małżonkiem, krewnym w linii prostej, zięciem lub synową 
sprzedawcy gruntów.

• Ulga jest stosowana od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym 
złożono wniosek o zastosowanie ulgi.

9.  IMIĘ,  NAZWISKO  I  STANOWISKO  PRACOWNIKA  ODPOWIEDZIALNEGO 
ZA OPRACOWANIE I AKTUALIZACJĘ KART:

Danuta Chamera
Kierownik  Referatu Podatków i Opłat 

10.  IMIĘ,  NAZWISKO  I  STANOWISKO  PRACOWNIKA  ODPOWIEDZIALNEGO 
ZA ZATWIERDZENIE KART:

Jan  Pyrkosz
Wójt Gminy Radomyśl nad Sanem


