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KARTA USŁUGI

Nazwa Sprawy ZWOLNIENIA I ULGI W PODATKU ROLNYM Z TYTUŁU KUPNA
GRUNTÓW

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 11 czerwca 2010 r. w sprawie informacji 

składanych przez podmioty ubiegające się o pomoc de minimis w rolnictwie i 
rybołówstwie. 

Wymagane dokumenty

• uzasadniony wniosek o udzielenie ulgi w podatku rolnym z tytułu utworzenia nowego 
gospodarstwa rolnego lub z tytułu powiększenia istniejącego gospodarstwa rolnego,

• dokument stwierdzający nabycie gruntu,
• wypełniony formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc w 

rolnictwie lub rybołówstwie inną niż pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie 
(załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2010r. (Dz. U. Nr 121, 
poz. 810). 

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 jest w terminie jednego miesiąca od dnia złożenia 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. 12 ust. 1 pkt 4, ust. 3-6 i art. 13d ust.1 i 3 ustawy o podatku rolnym – zwalnia
się od podatku rolnego – grunty lub prawo wieczystego użytkowania gruntów nabytych w 
drodze kupna (umowa sprzedaży) na utworzenie nowego lub powiększenie już istniejącego
gospodarstwa do powierzchni nie przekraczającej 100 ha oraz grunty Zasobu Własności 
Rolnej Skarbu Państwa objęte w trwale zagospodarowanie w celu utworzenia nowego 
gospodarstwa lub powiększenia gospodarstwa już istniejącego do powierzchni nie 
przekraczającej 100 ha – na okres 5 lat,

• okres zwolnienia liczy się od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w 
którym zawarto umowę sprzedaży gruntów lub prawa wieczystego użytkowania gruntów 
lub objęto grunty w trwale zagospodarowane; po upływie okresu zwolnienia 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,

• ulgi z tytułu nabycia gruntów z Zasobu Właścicieli Rolnej Skarbu Państwa w drodze 



umowy sprzedaży nie stosuje się, jeżeli przedmiotem  nabycia są grunty objęte uprzednio 
przez nabywcę w trwałe zagospodarowanie,

• za trwałe zagospodarowanie uważa się objęcie gruntów w dzierżawę lub użytkowanie na 
okres nie krótszy niż 10 lat,

• zwolnienie to stanowi pomoc de minimis w rolnictwie w rozumieniu rozporządzenia 
Komisji (UE) nr 1408/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 
Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rolnym 
(Dz. Urz. UE L 352 z dnia 24 grudnia 2013 r.).

Data wytworzenia
informacji, osoba
odpowiedzialna

02.07.2018 r.
Stanowisko ds. wymiaru podatków


