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20.05.2015r.
AKTUALIZACJA
z dnia
08.01.2021r.

NAZWA USŁUGI
ULGA INWESTYCYJNA W PODATKU ROLNYM
OPIS USŁUGI
Usługa umożliwia złożenie do Wójta Gminy Sicienko wniosku o ulgę inwestycyjną w podatku
rolnym.
KOGO DOTYCZY USŁUGA
Podatnik podatku rolnego
CZAS REALIZACJI Do jednego miesiąca od dnia wpływu wniosku do Urzędu Gminy w Sicienku,
w sprawach szczególnie skomplikowanych w terminie do dwóch miesięcy.
WYMAGANE DOKUMENTY
•
•

Wniosek
Załączniki:
- zestawienie poniesionych wydatków inwestycyjnych wraz z rachunkami lub ich
uwierzytelnionymi odpisami, stwierdzającymi wysokość tych wydatków;

OPŁATY – Brak
TRYB ODWOŁAWCZY
Odwołanie od decyzji wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bydgoszczy
za pośrednictwem Wójta Gminy Sicienko w ciągu 14 dni od dnia jej doręczenia stronie.
Odwołanie od decyzji powinno zawierać zarzuty przeciw decyzji, określać istotę i zakres żądania
będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie (art.222
Ordynacji podatkowej).
PODSTAWA PRAWNA
•
•

Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2020 r. poz. 1325 ze zm.)
Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz.U. z 2020 r. poz. 333 t.j.)

MIEJSCE OBSŁUGI KLIENTA - Urząd Gminy w Sicienku, ul. Mrotecka 9, 86-014 Sicienko,
Referat Finansów, pokój nr 2
NUMER TELEFONU I FAXU - tel.: +48 52 58 70 404, fax: +48 52 58 70 407
ADRES STRONY INTERNETOWEJ BIP – www.bip.sicienko.pl

DNI I GODZINY OBSŁUGI KLIENTA – Poniedziałek, Środa, Czwartek 7.30 - 15.30,
Wtorek 7.30 - 17.00, Piątek 7.30 - 14.00
INFORMACJE DODATKOWE
•

Ulga przysługuje z tytułu wydatków poniesionych na:
1) budowę lub modernizację budynków inwentarskich służących do chowu, hodowli
i utrzymywania zwierząt gospodarskich oraz obiektów służących ochronie środowiska,
2) zakup i zainstalowanie:
a) deszczowni,
b) urządzeń melioracyjnych i urządzeń zaopatrzenia gospodarstwa w wodę,
c) urządzeń do wykorzystywania na cele produkcyjne naturalnych źródeł energii (wiatru,
biogazu, słońca, spadku wód)
- jeżeli wydatki te nie zostały sfinansowane w całości lub w części z udziałem środków publicznych.
• Ulga inwestycyjna przyznawana jest po zakończeniu inwestycji i polega na odliczeniu
od należnego podatku rolnego od gruntów położonych na terenie gminy, w której została
dokonana inwestycja - w wysokości 25% udokumentowanych rachunkami nakładów
inwestycyjnych.
• Ulga z tytułu tej samej inwestycji nie może być stosowana dłużej niż przez 15 lat.
FORMULARZE DO POBRANIA
Załącznik 1: Wniosek o przyznanie ulgi inwestycyjnej w podatku rolnym

