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Urząd Gminy Jabłonna 
Jabłonna-Majątek 22, 23-114 Jabłonna-Majątek 

tel. 81 561 05 70  fax. 81 561 00 65 
e-mail: gmina@jablonna.lubelskie.pl www.jablonna.lubelskie.pl 

KI.POL-14 
Wersja nr 1 

z dn. 11.07.2017 
Karta informacyjna 

Ulga inwestycyjna w podatku rolnym 

I Podstawa prawna: 
 Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U.2017.201 t.j) 
 ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz.U.2016.617 t.j.) 

II Komórka organizacyjna załatwiająca sprawę: 
 Referat Podatków i Opłat Lokalnych,  

Pokój nr 1  
Tel. 81 561 04 04 

III Wymagane wnioski: 
 Wniosek o udzielenie ustawowej ulgi inwestycyjnej w podatku rolnym 

IV Wymagane załączniki: 
 rachunki i faktury dokumentujące poniesione nakłady na inwestycję (oryginał lub 

uwierzytelniona kopia) 
 zestawienie przedkładanych faktur 

 formularz informacji określony rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 marca 
2010r. (Dz. U. Nr 53, poz.312) 

V Dokumenty do wglądu: 
 brak 

VI Termin załatwienia sprawy: 
 w ciągu miesiąca, a w przypadku sprawy szczególnie skomplikowanej nie później niż 

2 miesiące od dnia złożenia wniosku (w przypadku niemożności załatwienia sprawy 
w ww. terminach strona zostaje powiadomiona o nowym terminie załatwienia 
sprawy) 

VII Opłaty: 
 Opłata skarbowa: brak 

VIII Tryb odwołania: 
 Do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Lublinie za pośrednictwem Wójta 

Gminy Jabłonna w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji 

IX Uwagi 
 Ulga może stanowić pomoc publiczną na realizację inwestycji w gospodarstwach 

rolnych, wówczas mają zastosowanie przepisy o pomocy publicznej, a w 

szczególności rozporządzenie Komisji (WE) Nr 1408/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. 
w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu w odniesieniu do pomocy państwa dla 
małych i średnich przedsiębiorstw prowadzących działalność związaną z 
wytwarzaniem produktów rolnych . 

 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 inwestycyjna przysługuje, jeśli wydatki nie zostały sfinansowane w całości lub 
w części z udziałem środków publicznych. 

X Klauzula informacyjna: 
 Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Gminy Jabłonna 
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jest Wójt Gminy Jabłonna z siedzibą Jabłonna-Majątek 22, 23-114 Jabłonna-
Majątek. Podanie danych jest obowiązkowe i wynika z przepisów prawa, o których 
mowa w pkt. I Karty Informacyjnej. Dane będą przetwarzane w celu określonym w 
nazwie sprawy na początku niniejszej Karty Informacyjnej. 
Informujemy jednocześnie, że każdy właściciel danych ma prawo dostępu do 
swoich danych i ich poprawiania. 

 


