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ULGA INWESTYCYJNA W PODATKU ROLNYM 
 

MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY : 

1. Urząd Gminy w  Polskiej  Cerekwi : 

2. Parter, 

3. Pokój nr 4 

4. Telefon 77 4801474 

5. E-mail: k.niwka@polskacerekiew.pl 

WYMAGANE DOKUMENTY: 

1.   Wniosek o przyznanie ulgi inwestycyjnej 

2.   Formularz informacji przedstawionych przy ubieganiu się o pomoc w rolnictwie lub 

      rybołustwie inną niż pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołustwie 

     ( zał. nr 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010r.) 

3.   Zestawienie poniesionych kosztów. 

CZAS ZAŁATWIENIA SPRAWY : 

Bez zbędnej zwłoki, jednakże nie później niż w ciągu miesiąca od złożenia wniosku, a sprawy 

szczególnie skomplikowane - nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia 

postępowania, chyba że przepisy ordynacji podatkowej stanowią inaczej. 

 

UWAGI: 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 pkt. 1 ustawy o podatku rolnym podatnikom podatku rolnego 

przysługuje ulga inwestycyjna z tytułu wydatków poniesionych na budowę lub modernizację 

budynków inwentarskich służących do chowu, hodowli i utrzymywania zwierząt 

gospodarskich oraz obiektów służących ochronie środowiska, jeżeli wydatki te nie zostały 

sfinansowane w całości lub w części z udziałem środków publicznych. 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 przez 15 lat. Kwota ulgi 

inwestycyjnej jest odliczana z urzędu w decyzji ustalającej wysokość zobowiązania 

podatkowego. Podatnicy obowiązani do składania deklaracji na podatek rolny odliczają, 

określoną w decyzji w sprawie ulgi inwestycyjnej, kwotę przyznanej ulgi od należnego 

podatku rolnego. Podkreślić należy, że 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 inne cele niż określone w ust. 1 

art. 13 ustawy o podatku rolnym. Ulga inwestycyjna stosowana jest na wniosek podatnika. Do 

wniosku o przyznanie ulgi należy dołączyć zestawienie poniesionych wydatków 

inwestycyjnych wraz z rachunkami lub ich uwierzytelnionymi odpisami, stwierdzającymi 

wysokość tych wydatków. Ulga inwestycyjna, stosownie do art. 13d ust. 3 stosowana jest od 

pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym złożono wniosek. W 

przypadku zbiegu prawa do zwolnień i ulg z różnych tytułów, przy ustalaniu zobowiązania 

podatkowego w zakresie podatku rolnego na dany rok podatkowy w pierwszej kolejności 

stosuje się ulgi określone w art. 13b, następnie w art. 12 i w art. 13. Podstawę obliczenia ulgi 
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z danego tytułu stanowi należny podatek po zastosowaniu ulgi z tytułu poprzedzającego. 

Kwota ulgi inwestycyjnej niewykorzystana przez podatnika przechodzi na jego 

następców, jeżeli gospodarstwo rolne zostało nabyte stosownie do przepisów o 

ubezpieczeniu społecznym rolników lub w drodze dziedziczenia. 
 

 

TRYB ODWOŁAWCZY: 

Od decyzji służy Stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu, 

za pośrednictwem Wójta Gminy Polska Cerekiew w terminie 14 dni od daty otrzymania. 

 

PODSTAWA PRAWNA:  

1.   Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa  

2.   Ustawa z dnia 15 listopada 1984r. o podatku rolnym  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                          


