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NR BF/02                                                    Ulga inwestycyjna 

 

 
Podstawa prawna 

  Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Z 2015 r. 
poz. 613 z późń. zm.) 

  art. 13 ust. 1 pkt 1 ,2, 3, 3a, 4 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o 
podatku rolnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 1381 z późń. zm.) 

Sposób załatwienia 

sprawy 

 

Wydanie decyzji w sprawie udzielenia ulgi inwestycyjnej 

 

Wymagane 
dokumenty 

 

  Podanie o przyznanie ulgi inwestycyjnej 

  Oryginały rachunków za poniesione koszty na budowę lub modernizację 

Opłaty Nie pobiera się opłat 

Termin załatwienia 

sprawy 

 

Do 1 miesiąca 

 
Tryb odwoławczy 

Stronie przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium 
Odwoławczego w Krośnie za pośrednictwem tutejszego organu w terminie 14 
dni od dnia doręczenia decyzji 

Komórka 
odpowiedzialna 

 

Referat Budżetu i Finansów 

 

Osoba właściwa do 
załatwienia sprawy 

 

inspektor mgr Małgorzata Marciniec 
podinspektor mgr Maria Ciomcia 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Inne informacje 

 

Ulga inwestycyjna przysługuje podatnikom podatku rolnego z tytułu wydatków 
poniesionych na: 
  budowę  lub  modernizację  budynków  inwentarskich  służących  do 

chowu,   hodowli  i  utrzymania   zwierząt   gospodarskich   oraz  obiektów 
służących ochronie środowiska 

  zakup zainstalowanie: 

  deszczowni 

  urządzeń melioracyjnych i urządzeń zaopatrzenia gospodarstwa 

w wodę, 

  urządzeń do wykorzystywania na cele produkcyjne naturalnych 
źródeł energii (wiatru, biogazu, słońca, spadku wód) 

Ulga przyznawana jest po zakończeniu inwestycji i polega na obliczeniu 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. 

 
Opracował: Małgorzata Marciniec – inspektor – 06.07.2015r.  
Sprawdził: Krystyna Szajnicka – Skarbnik Gminy – 06.07.2015r. 
Zatwierdził: Grzegorz Bara – Wójt Gminy Nowy Żmigród – 06.07.2015r. 
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