WNIOSKODAWCA:
(imię i nazwisko)
………………………………………………………………….

WNIOSEK O ZASTOSOWANIE ZWOLNIENIA
I ULGI Z TYTUŁU NABYCIA GRUNTU

(miejsce zamieszkania)
.………………………………………………………………….

…………………………………………………………………..
………………. N

Kraśnik, dnia…………………………………………

PESEL :
ELEFONU

………………………………………………………………….
NR TELEFONU: ……………………………………………..

WÓJT GMINY
KRAŚNIK

Zwracam/-y się z wnioskiem o zastosowanie zwolnienia i ulgi z tytułu nabycia gruntu o pow.
fizycznej …………………………………………………………………………...., zakupionego aktem notarialnym
……………………………………………………………. z dnia ……………………………………………….., w ramach pomocy de
minimis w rolnictwie. Grunty powyższe zakupiłem/-am/-liśmy celem:
1. powiększenia istniejącego gospodarstwa rolnego,
2. celem utworzenia nowego gospodarstwa rolnego1.
Ponadto uprzedzony o odpowiedzialności karnej z art. 233 kodeksu karnego (t. j. Dz. U.
z 2018 r. poz. 1600 ze zm.) za składanie fałszywych zeznao, w związku z art. 180 § 2 ustawy
z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 900 ze zm.) oświadczam/amy, że powyższe grunty zakupiłem/-am/-liśmy od osoby nie spokrewnionej ze mną/nami w linii
prostej.
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

1

właściwe podkreślid

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 rozpatrzenia wniosku o zastosowanie
zwolnienia i ulgi z tytułu nabycia gruntu 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 Komisji (UE) w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu
o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rolnym,
Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie zakresu informacji składanych przez podmioty
ubiegające się o pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie, Rozporządzenia Rady
Ministrów w sprawie zaświadczeo o pomocy de minimis i pomocy de minimis w rolnictwie
lub rybołówstwie, Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie sprawozdao o udzielonej
pomocy publicznej w rolnictwie lub rybołówstwie oraz informacji o nieudzieleniu takiej
pomocy, Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie szczegółowego sposobu obliczania
wartości pomocy publicznej udzielanej w różnych formach, ustawy o opłacie skarbowej oraz
ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.
4. Pani/Pana dane osobowe mogą byd 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 paostwa 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)

