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KARTA USŁUGI

Nazwa Sprawy UDZIELENIE ULGI INWESTYCYJNEJ
Stanowisko/ referat/

jednostka organizacyjna
realizująca zadanie

Referat Finansów i Podatków
Urząd Gminy Sokolniki, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 1, 98-420 Sokolniki, Pokój nr 16
tel. 62 78 45 159, fax 62 78 45 194, email: ug@sokolniki.pl, www.sokolniki.pl

Podstawa prawna

• Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2018 r. poz. 800 ze 
zmianami);

• Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1892 ).
• Ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy 

publicznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 362);
• Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w 

sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc inną 
niż pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie. 

Wymagane dokumenty

• uzasadniony wniosek o udzielenie ulgi inwestycyjnej w podatku rolnym,
• zestawienie poniesionych wydatków inwestycyjnych wraz z rachunkami lub ich 

uwierzytelnionymi odpisami, stwierdzającymi wysokość tych podatków,
• decyzja o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu pozwolenia na budowę wydana

przez starostwo powiatowe,
• potwierdzenie przyjęcia przez Starostwo Powiatowe zawiadomienia o zakończeniu robót 

budowlanych,
• wypełniony formularz informacji przedstawionych przy ubieganiu się o pomoc w 

rolnictwie lub rybołówstwie inna niż pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie 
(załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2010 r. (Dz. U. Nr 254, 
poz. 1704 )).

Miejsce złożenia
dokumentów

Urząd Gminy Sokolniki, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 1, 98-420 Sokolniki (pok. nr 7), 
tel. 62 78 45 159, fax 62 78 45 194, email: ug@sokolniki.pl, www.sokolniki.pl

Sposób dostarczenia
dokumentów

Osobiście lub drogą elektroniczną.

Opłaty Brak.

Sprawę załatwia i udziela
szczegółowych wyjaśnień

Urząd Gminy Sokolniki, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 1, 98-420 Sokolniki, Pokój nr 16,
tel. 62 78 45 159, fax 62 78 45 194, email: ug@sokolniki.pl, www.sokolniki.pl

Godziny urzędowania

Pn 7:30 - 15:30
Wt 7:30 - 17:00
Śr 7:30 - 15:30
Cz 7:30 - 15:30
Pt 7:30 - 14:00

Termin załatwienia sprawy
Decyzja wydawana w terminie jednego miesiąca od dnia złożenia wniosku i wymaganych 
dokumentów. 

Tryb odwoławczy
Od decyzji Wójta Gminy Sokolniki służy prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium
Odwoławczego w Sieradzu za pośrednictwem Wójta Gminy Sokolniki w terminie 14 dni od daty 
doręczenia decyzji.

Uwagi Zgodnie z art. 13 ust.1 pkt 1 i 2, ust. 2-4, art 13 d ust. 2 i 4 ustawy o podatku rolnym – podatnikom 
podatku rolnego przysługuje ulga inwestycyjna z tytułu wydatków poniesionych na;

• budowę i modernizację budynków inwentarskich służących do chowu, hodowli i 
utrzymania zwierząt gospodarskich oraz obiektów służących ochronie środowiska; 

• zakup i zainstalowanie:
◦ deszczowni,
◦ urządzeń melioracyjnych i urządzeń zaopatrzenia gospodarstwa w wodę;
◦ urządzeń do wykorzystywania na cele produkcyjne naturalnych źródeł energii (wiatru,

biogazu, słońca, spadku wód),
• ulga inwestycyjna przyznawana jest po zakończeniu inwestycji i polega na odliczeniu od 

należnego podatku rolnego od gruntów położonych na terenie gminy, w której została 
dokonana inwestycja - w wysokości 25% udokumentowanych rachunkami nakładów 
inwestycyjnych,



• ulga z tytułu tej samej inwestycji nie może być stosowana dłużej niż 15 lat,
• podatnik traci prawo do odliczenia od podatku rolnego niewykorzystanej kwoty ulgi 

inwestycyjnej w przypadku sprzedaży obiektów i urządzeń, od których przyznana została 
ta ulga, lub przeznaczenia ich na cele inne niż wskazano wyżej. 

Data wytworzenia
informacji, osoba
odpowiedzialna

02.07.2018 r.
Stanowisko ds. wymiaru podatków


