
WNIOSKODAWCA: 
 

 (imię i nazwisko)  

 

…………………………………………………………………. 

 

(miejsce zamieszkania) 

.…………………………………………………………………. 

………………………………………………………………….. 
……………….  N 
PESEL : 
ELEFONU   
…………………………………………………………………. 

 NR TELEFONU: …………………………………………….. 

 

 

 

WNIOSEK O NADANIE ULGI 

INWESTYCYJNEJ W PODATKU ROLNYM 

 

 

 

 
Kraśnik, dnia………………………………………… 
 

WÓJT GMINY 

KRAŚNIK 

 

 

 
 Zwracam/-y się z wnioskiem o zastosowanie ulgi z tytułu:  

1. budowy*/modernizacji* 

 budynków inwentarskich służących do chowu, hodowli i utrzymania zwierząt 

gospodarskich, 

 obiektów służących ochronie środowiska, 

2. zakup i zainstalowanie: 

 urządzeo melioracyjnych i urządzeo zaopatrzenia gospodarstwa w wodę* 

 urządzeo do wykorzystania na cele produkcyjne naturalnych źródeł energii (wiatru, 

biogazu, słooca, spadku wód). 

 Jeżeli wydatki te nie zostały sfinansowane w całości lub w części z udziałem środków 

publicznych. 

Pouczenie: 
Zgodnie z art. 37 ust. 1 pkt 2 lit. f ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., 
poz. 869 ze zm.) Wójt podaje do publicznej wiadomości w terminie do 31 maja roku następnego: 

 wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości 
prawnej, którym udzielono pomocy publicznej.  

 podanie powyższych danych do publicznej wiadomości nie narusza przepisów o tajemnicy 
skarbowej.      
 
 
 
      ………………………………………………………………………..  
        data i czytelny podpis 

*niepotrzebne skreślid 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych. 

Informacje podawane w przypadku zbierania danych osobowych bezpośrednio od 

osoby, której dane dotyczą zgodnie z art. 13 RODO 

 
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Kraśnik, ul. Kościuszki 24, 23-200 

Kraśnik.  

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – adres e-mail: inspektordanychosobowych@gminakrasnik.pl  

adres do korespondencji: ul. Kościuszki 24, 23- 200 Kraśnik. 

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji  obowiązków prawnych ciążących na 

Administratorze w związku z przyznaniem ulgi inwestycyjnej w podatku rolnym na podstawie art. 6 

ust. 1 lit c) RODO - obowiązek prawny ciążący na administratorze oraz na podstawie ustawy - 

Ordynacja podatkowa, ustawy o podatku rolnym, ustawy o postępowaniu w sprawach dotyczących 

pomocy publicznej, Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie zakresu informacji przedstawianych 

przez podmiot ubiegający się o pomoc inna niż pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie 

lub rybołówstwie, Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie sprawozdań o udzielonej pomocy 

publicznej w rolnictwie lub rybołówstwie oraz informacji o nieudzieleniu takiej pomocy, 

Rozporządzenia Komisji (UE) uznającego niektóre rodzaje pomocy w sektorze rolnym i leśnym oraz 

na obszarach wiejskich za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu                  

o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie zakresu informacji 

przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc inna  niż pomoc de minimis lub pomoc de 

minimis w rolnictwie lub rybołówstwie,  ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach. 

4. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom uprawnionym do ich przetwarzania na 

podstawie przepisów prawa oraz innym podmiotom, które na podstawie stosownych umów 

podpisanych  

z Gminą Kraśnik przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem jest Wójt Gminy Kraśnik. 

5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa 

dotyczących archiwizacji.  

6. W zakresie swoich danych osobowych ma Pani/Pan prawo żądania: dostępu do danych, sprostowania 

danych /zasady przysługujących praw określa Rozdział III RODO – Prawa osoby, której dane dotyczą/ 

7. Posiadają Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych jeśli 

uznają Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych odbywa się niezgodnie z przepisami. 

8. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej. 

9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym. 

10. Pani/Pana dane nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji dotyczących 

Pani/Pana danych osobowych, w tym profilowaniu. 

 

 

 

 

 

 

 

…………………………………………………. 
                   (Podpis wnioskodawcy) 
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