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                    KARTA USŁUG 

Nr karty: 

Fn.6.2021 

Referat: Referat Finansów 

Stanowisko: Inspektor ds. podatków i opłat lokalnych 

 

Nazwa usługi: 

Zwolnienie i ulga z tytułu nabycia gruntów na utworzenie nowego gospodarstwa 

rolnego lub powiększenie już istniejącego gospodarstwa 

Wymagane 

dokumenty: 

Wniosek, odpis aktu notarialnego, bądź jego uwierzytelniona kopia 
Zaświadczenia (lub oświadczenie*) o otrzymanej pomocy de minimis w rolnictwie na 
przestrzeni trzech ostatnich lat podatkowych (albo oświadczenie o nieotrzymaniu takiej 
pomocy*) 
Formularz informacji przedstawianych przez wnioskodawcę - o innej pomocy publicznej 
na ten sam zakup gruntów - według wzoru określonego w rozporządzeniu Rady 
Ministrów z dnia 11 czerwca 2010 r. w sprawie informacji składanych przez podmioty 
ubiegające się o pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (Dz. U. z 2017 r., poz. 
120 ze zmianami). 

1.  

Miejsce złożenia 

dokumentów: 

Urząd Gminy w Zębowicach ul. Izydora Murka 2, 46-048 Zębowice, 
pokój nr  12,  parter, 

tel. 77 4216 076 w. 29 
Godziny pracy: poniedziałek – piątek 7.00 – 15.00. 

Opłaty: Brak opłaty skarbowej  

Termin  i sposób 

załatwienia: 

Bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie 

skomplikowanej- nie później niż w ciągu 2 miesięcy od dnia wszczęcia postępowania. 

Podstawa prawna: Art. 12 ust. 4 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r.  o podatku rolnym (Dz. U z 2020, poz. 

333) oraz  art. 207  ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U z 

2021 r. poz.1540 ze zmianami) 
 

Tryb odwoławczy: Do Kolegium Odwoławczego w Opolu ul. Oleska 19 a w ciągu  14 dni od daty otrzymania 

decyzji za pośrednictwem Wójta Gminy Zębowice 

Informacje 

dodatkowe: 

– Wniosek można również pobrać w Urzędzie Gminy w pokoju nr 12  na parterze 

Formularze i 

wnioski do 

pobrania: wniosek o 

udzielenie zwolnienia gruntu z tyt. zakupu gruntu.docx
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TABELA KARTY USŁUGI 
 

Wyszczególnienie Imię i nazwisko Data i podpis 

Opracował: Renata Lisy  

Zaopiniował:   

Zaakceptował:   

Zatwierdził:   
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