
………………………………………………... 
(imię i nazwisko) 

…………………………………………….….. 

………………………………………….…….. 
(adres) 

…………………………………………….….. 
(PESEL/NIP) 

.………………………………………….……. 
(nr telefonu) 

Sobków, dnia ..……….…….……… 

 
 

WÓJT GMINY SOBKÓW 

Plac Wolności 12 
28-305 Sobków 

 
 

WNIOSEK 
o udzielenie ulgi z tytułu nabycia gruntów 

 
Zwracam się z prośbą o udzielenie ulgi w podatku rolnym, ponieważ nabyłem/am grunt 

w drodze umowy sprzedaży na utworzenie nowego gospodarstwa rolnego lub powiększenie już 

istniejącego o powierzchni ……………………..  dnia …………………… Aktem Notarialnym 

Nr ……………………… od Pani/Pana …………….…………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………. 

zam. ….…………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………. 

 
 

………………………………………………………  
(czytelny podpis wnioskodawcy) 

 

 



OŚWIADCZENIE 

Ja, niżej podpisany/a, ……………………………………………………………………. 

urodzony/a dn. ....…………..... zam. ...…………………………………………………………... 

gmina ……………………………………… województwo …………………………………….. 

legitymujący/a się dowodem osobistym Seria i numer …………………………………………. 

oświadczam, że Pan/Pani ………………………………………………………………………... 

………………...…………………………………………………….……………………………, 

od którego/ej nabyłem/am grunt w formie umowy sprzedaży nie jest moim małżonkiem, 

krewnym w linii prostej, pasierbem, zięciem ani synową. 

Ponadto oświadczam, że nabyte grunty nie były uprzednio w moim trwałym 

zagospodarowaniu (za trwałe zagospodarowanie uważa się objęcie gruntów w dzierżawę lub 

użytkowanie na okres nie krótszy niż 10 lat). 

 
 

………………………………………………………  
(data i czytelny podpis) 

 

 



* – należy zakreślić właściwe 
** – wszelkie informacje powinny być zgodne z Zaświadczeniami o udzielonej pomocy de minimis albo pomocy de minimis 
w rolnictwie lub rybołówstwie, jakie Beneficjent Ostateczny otrzymał od podmiotów udzielających mu pomocy w okresie 
bieżącego roku podatkowego oraz dwóch poprzedzających go lat podatkowych 

OŚWIADCZENIE O POMOCY DE MINIMIS 
 

Ja, niżej podpisany/a,  

…………………………………………………………. 
(imię i nazwisko) 

…………………………………………………………. 
(adres) 

…………………………………………………………. 
(PESEL) 

 
 oświadczam, iż 

� w ciągu bieżącego roku podatkowego oraz dwóch poprzedzających go lat podatkowych 
nie uzyskałem/am pomocy de minimis ani pomocy de minimis w rolnictwie lub 
rybołówstwie*; 

� w ciągu bieżącego roku podatkowego oraz dwóch poprzedzających go lat podatkowych 
uzyskałem/am pomoc de minimis albo pomoc de minimis w rolnictwie lub 
rybołówstwie w następującej wielkości* (proszę wypełnić poniższą tabelę**): 

 

Lp. Podmiot udzielający 
pomocy 

Podstawa prawna 
otrzymanej pomocy 

Dzień 
udzielenia 

pomocy 

Wartość pomocy 
brutto 

W PLN W EUR 
      

      

      

      

      

      

      

Łączna wartość pomocy   

 
Oświadczam, że dane zawarte powyżej są zgodne ze stanem faktycznym. 
 
 
 
 

………………………………………. 
(data i czytelny podpis) 


