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ULGA Z TYTUŁU NABYCIA GRUNTÓW   NR Fn/10 

Podstawa prawna 

 Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, 

poz. 60 ze zmianami) 

 art. 12 ust. 1 pkt 4, art. 13d ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym 

(Dz. U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969 ze zmianami) 

Sposób załatwienia 
sprawy  

Wydanie decyzji w sprawie udzielenia ulgi z tytułu nabycia gruntów 

Wymagane  
dokumenty  

 Wniosek o przyznanie ulgi z tytułu nabycia gruntów 
 Kserokopia aktu notarialnego zakupu gruntów 

Opłaty  Nie pobiera się opłat 

Termin załatwienia 
sprawy   

Do 1 miesiąca 

Tryb odwoławczy  

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego 

w Rzeszowie za pośrednictwem Burmistrza Strzyżowa w terminie 14 dni od 
dnia doręczenia decyzji stronie 

Komórka  
odpowiedzialna  

Referat Finansowo – Budżetowy 

Osoba właściwa do 
załatwienia sprawy 

 Osoby prawne 
I piętro, pok. nr 22, tel. 276 13 54 wew. 52 
 Marta Nizicka - podinspektor 

 Osoby fizyczne: 
II piętro, pok. nr 32, tel. 276 13 54 wew. 61 
 Paulina Szlachta – referent (Strzyżów) 
 Agata Warchoł – podinspektor (Bonarówka, Glinik Charzewski, 

Łętownia, Wysoka Strzyżowska) 
 Dorota Kubas – podinspektor (Dobrzechów, Godowa, Żyznów) 
 Barbara Szlachta – podinspektor (Brzeżanka, Gbiska, Glinik 

Zaborowski, Grodzisko, Tropie, Zawadka, Żarnowa) 

Inne informacje  

Ulga z tytułu nabycia gruntów przysługuje podatnikom podatku rolnego 
z tytułu utworzenia nowego gospodarstwa rolnego lub powiększenie już 

istniejącego do powierzchni nie przekraczającej 100 ha. 
 Okres zwolnienia wynosi 5 lat licząc od pierwszego dnia miesiąca 

następującego po miesiącu, w którym zawarto umowę sprzedaży gruntów. 

Po upływie okresu zwolnienia tj. 5 lat stosuje się ulgę w podatku rolnym 
polegającą na obniżeniu podatku w pierwszym roku o 75 % i w drugim 
roku o 50 %. 

 W razie nabycia gruntów od indywidualnych właścicieli gospodarstw rolnych 
nie stosuje się zwolnienia jeżeli nabywca jest małżonkiem, krewnym w linii 
prostej lub jego małżonkiem, pasierbem, zięciem lub synową sprzedawcy 
gruntów. 

 Ulga podatkowa udzielana jest na wniosek podatnika. Ulgę stosuje się od 
pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym złożono 
wniosek. 

Opracował: Dorota Kubas – podinspektor –09.11.2009 r. 
Sprawdził: Władysław Kut -  Skarbnik Gminy –09.11.2009r. 
Zatwierdził: Marek Śliwiński – Burmistrz Strzyżowa – 12.11.2009 r. 
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