KARTA INFORMACYJNA
Udzielane ulgi inwestycyjnej w podatku rolnym na:
- Budowę lub modernizację budynków inwentarskich służących do chowu, hodowli i
utrzymywania zwierząt gospodarskich oraz obiektów służących ochronie środowiska
- Zakup i zainstalowanie deszczowni, urządzeń melioracyjnych i urządzeń zaopatrzenia
gospodarstwa w wodę, urządzeń do wykorzystania na cele produkcyjne naturalnych
źródeł energii
Organ właściwy:
Wójt Gminy Kurzętnik
Stanowisko odpowiedzialne:
Kierownik Referatu Podatków, Opłat i Dział. Gosp.
Organ odwoławczy:
Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Elblągu
Konto:
Urząd Gminy Kurzętnik
BANK SPÓŁDZIELCZY BRODNICA
ODDZIAŁ NOWE MIASTO LUBAWSKIE
NR: 05 9484 1121 2003 0090 0983 0002
NIP:
877-147-55-50
Podstawa prawna: art. 13 - ustawy z dnia 15. listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2016 r. poz.
617 ze zm.)

I. WYMAGANE DOKUMENTY:
 Wniosek o przyznanie ulgi inwestycyjnej






Zestawienie faktur wraz z fakturami dokumentującymi poniesione nakłady inwestycyjne
lub kserokopia faktur uwierzytelnione za zgodność z oryginałem
Decyzja pozwolenia na budowę i pozwolenie na użytkowanie obiektu budowlanego
(dot. budowy lub rozbudowy budynków inwentarskich)
Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc w rolnictwie lub
rybołówstwie inną niż pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie stanowiący załącznik
do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16. grudnia 2010 r. (Dz. U. z 2010 r. Nr 254 poz. 1704)
Oświadczenia dotyczące pomocy publicznej (pomocy de minimis)
Inne: na żądanie organu podatkowego w trakcie prowadzenia postępowania podatkowego

II. OPŁATY:
- złożenie wniosku nieodpłatne
- uwierzytelnienie załączonych faktur i rachunków (5 zł/strona)

III. TERMIN ODPOWIEDZI:
Do 30 dni

IV. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:
Wójt Gminy Kurzętnik, ul. Grunwaldzka 39 13-306 Kurzętnik

V. TRYB ODWOŁAWCZY:
Od decyzji służy stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Elblągu, za
pośrednictwem Wójta Gminy Kurzętnik w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

VI. UWAGI:
W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich
uzupełnienia i złożenia w pokoju nr 14.
W przypadkach nie załatwienia sprawy we właściwym terminie organ podatkowy zawiadomi o tym
stronę podając przyczyny niezałatwienia sprawy w ustawowym terminie i wyznaczy nowy termin
załatwienie sprawy (zgodnie z art. 140 – ustawy Ordynacja podatkowa)

VII. SZCZEGÓŁOWYCH INFORMACJI MOŻNA UZYSKAĆ:
- Referat Podatków, Opłat i Działalności Gospodarczej, Urząd Gminy Kurzętnik, pokój nr 14,
tel. 56 47 48 295 oraz 533 646 282, godziny pracy: poniedziałek - piątek: 7.30-15:30.

