URZĄD MIEJSKI W GŁUBCZYCACH
ul. Niepodległości 14
48-100 Głubczyce

KARTA USŁUGI
FB - 9

ZWOLNIENIA I ULGI PODATKOWE
1) z tytułu kupna ziemi 2) żołnierska 3) z tytułu zaprzestania produkcji rolnej
4) z tytułu wymiany i scalenia gruntów 5) inwestycyjna

MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY:
1. Urząd Miejski w Głubczycach - Sekretariat
2. Parter
3. Pokój nr 2
4. Telefon: 0 77 485 30 21

WYMAGANE DOKUMENTY:
wniosek o udzielenie ulgi

OPŁATY:
skarbowe: Zgodnie z ustawą o opłacie skarbowej z dnia 9 września 2000r. ( j.t. Dz.U.Nr 253 , poz.2532 z 2004r.) wysokość opłaty skarbowej w zależności od charakteru sprawy administracyjne: nie pobiera się
Inne : nie pobiera się

CZAS I SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY:
Decyzję wydaje się w ciągu miesiąca. W sprawach szczególnie skomplikowanych - nie później niż w ciągu 2 m-cy od
dnia wszczęcia postępowania

TRYB ODWOŁAWCZY:
Od decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu w terminie 14 dni od daty
otrzymania decyzji, za pośrednictwem Burmistrza Głubczyc. Odwołanie winno zawierać zarzuty przeciw decyzji,
określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające te żądanie.

UWAGI:
Wniosek o udzielenie ulgi winien zawierać:
1) z tytułu kupna ziemi
- oświadczenie podatnika o posiadaniu gospodarstwa rolnego łącznie nie większego niż 100,00 ha fiz.
- oświadczenie , że grunty zostały zakupione od osób nie będących małżonkiem, krewnym w linii prostej lub jego
małżonkiem, pasierbem, zięciem lub synową sprzedawcy gruntów ,
- dane dotyczące aktu nabycia gruntów ( datę aktu notarialnego nr aktu notarialnego, ilość zakupionych gruntów,
miejscowość położenia gruntów.
2) żołnierska
dokument stwierdzający o odbyciu zasadniczej służby wojskowej lub długotrwałego przeszkolenia wojskowego albo
odbycie zastępczej służby wojskowej w formie skoszarowanej,
3) z tytułu zaprzestania produkcji rolnej
- nr działki wg. ewidencji gruntów,
- powierzchnię działki oraz klasę gruntu
- określenie zamierzonego okresu zwolnienia tj. 1 rok, 2 lub 3 lata
Termin składania wniosku o zwolnienie z podatku rolnego za dany rok upływa z dniem 15 marca roku podatkowego
4) z tytułu wymiany i scalenia gruntów
- dane dotyczące dokumentu na podstawie, którego dokonano wymiany lub scalenia (datę dokumentu, jego numer ,
ilość wymienionych lub scalonych gruntów, numery działek.
5) inwestycyjna
Wniosek składamy po zakończeniu inwestycji
- zestawienie wydatków poniesionych w związku z inwestycją oraz rachunki lub ich uwierzytelnione odpisy
stwierdzające wysokość tych wydatków.

PODSTAWA PRAWNA:
Ustawa z dnia 15 listopada 1984r. o podatku rolnym ( t.j. Dz.U.Nr 94, poz.431 z 1993)

