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Podstawa prawna: 
· ustawa z dnia 15.11.1984r.o podatku rolnym (tekst jednolity Dz. U. z 1993r. Nr 94 poz. 431 z późn .zm.),  
· ustawa z dnia 9.09.2000r. o opłacie skarbowej (Dz.U. Nr 86 poz. 960 z późn. zm.), 

 
I. WYMAGANE DOKUMENTY 
   - wniosek o udzielenie ulgi inwestycyjnej (F-PiK – 09/01) albo o udzielenie ulgi z tytułu zakupu ziemi 
     (F-PiK – 09/03) albo o udzielenie ulgi żołnierskiej (F-PiK – 09/02), 
   - oświadczenie o prowadzeniu działalności rolniczej i uzyskanej pomocy publicznej (F-PiK –  07/05).  
  
II. OPŁATY 

Opłata skarbowa (w znakach skarbowych) 
a) w przypadku ulgi inwestycyjnej i z tytułu zakupu ziemi: 

- za wniosek - 5,00 zł.                      
- za każdy załącznik  - 0,50 zł.  

     b) ulga żołnierska – zwolniona od opłaty skarbowej. 
                    

III. TERMIN ODPOWIEDZI 
      Do 1 miesiąca  
 
IV. KOMÓRKA ODPOWIEDZIALNA ZA REALIZACJĘ 
      Stanowiska ds. podatków i opłat – pokoje nr 1 i 2, tel. 7219-335,  7219-329 
 
V. SPOSÓB POSTEPOWANIA 

1) Należy złożyć stosowny wniosek, załączając oświadczenie o prowadzeniu działalności rolniczej 
i uzyskanej pomocy publicznej, a także: 
- do wniosku o udzielenie ulgi inwestycyjnej: rachunki związane z dokonaną inwestycją a także 
zestawienie tych rachunków z uwzględnieniem nr rachunku, nazwy towaru lub usługi oraz kwoty, 
- do wniosku o udzielenie ulgi żołnierskiej: zaświadczenie informujące o okresie odbywania służby 
wojskowej (określające dzień powołania do służby i dzień jej zakończenia) oraz zaświadczenie z KRUS 
o opłacaniu składki na ubezpieczenie społeczne rolników przez osobę odbywającą służbę wojskową. 
2) Burmistrz Miasta i Gminy Koźmin Wlkp. wydaje decyzję ustalającą ulgę po: 
- komisyjnych oględzinach wykonanej inwestycji (w przypadku ulgi inwestycyjnej), 
- po otrzymaniu ze Starostwa Powiatowego wykazu zmian geodezyjnych ( w przypadku ulgi z tytułu 
zakupu ziemi). 
 

VI. TRYB ODWOŁAWCZY 
Odwołanie od decyzji wnosi się do  Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kaliszu 
za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Koźmin Wlkp. w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji 
(opłata skarbowa za  odwołanie - 5,00 zł).  

 
VII. UWAGI 

1) Ulga inwestycyjna przysługuje przez 15 lat i polega na odliczeniu od podatku rolnego 25% 
poniesionych wydatków. 

2) Ulga z tytułu zakupu ziemi przysługuje przez 7 lat: przez pierwsze pięć lat nabyty grunt jest zwolniony 
z podatku w 100%, przez dwa kolejne odpowiednio w 75 i 50%. 

3) Ulga żołnierska polega na obniżeniu podatku rolnego o 60% - gdy służbę wojskową odbywa właściciel 
gospodarstwa oraz o 40% - gdy służbę wojskową odbywa członek rodziny właściciela gospodarstwa.  
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