Łabunie, dnia...................................................

................................................................
Wójt Gminy Łabunie

(imię i nazwisko, imię ojca)

................................................................
(miejscowość, nr domu, kod pocztowy)

PESEL....................................................
NIP..........................................................

Wniosek o zastosowanie ulgi z tytułu nabycia gruntów
Na podstawie art. 12 ust.1 ustawy z dnia 15 listopad 1984 r. O podatku rolnym (tekst jednolity
Dz. U. z 2015 r. poz.613 ze zm.) zwracam się z prośbą o zastosowanie ulgi w podatku rolnym z tytułu
zakupu gruntów na utworzenie nowego gospodarstwa rolnego/ powiększenie istniejącego
gospodarstwa rolnego do powierzchni nieprzekraczającej 100 ha*
(skreślić

właściwe).

Świadomy/a odpowiedzialności karnej z art. 233 Kodeksu karnego, który za składanie
nieprawdziwych zeznań przewiduje karę pozbawienia wolności do lat 3-ech oświadczam, że aktem
notarialnym Nr.............................. z dnia..................................... nabyłem/am grunty rolne o
powierzchni .............................. ha fizycznych co stanowi …...........................ha przeliczeniowych
na

utworzenie

nowego

lub

powiększenie

już

istniejącego

gospodarstwa

rolnego

od

Pan/i .......................................................................................................................................................
który/a jest dla mnie osobą obcą lub krewną .................................................(stopień pokrewieństwa)
dla mojego małżonka osobą obcą lub krewną ...............................................(stopień pokrewieństwa).

…...........................................................................
(data i podpis)

Łabunie, dnia..............................................
.................................................................
(imię i nazwisko, imię ojca)

..................................................................
(adres)

PESEL.......................................................
NIP.............................................................

OŚWIADCZENIE

Świadomy/a odpowiedzialności karnej z art. 233 Kodeksu karnego, który za składanie
nieprawdziwych zeznań przewiduje karę pozbawienia wolności do lat 3-ech oświadczam, że daną
nieruchomość nabyłem/łam za całkowitą kwotę ......................... zgodnie z AN Nr…................. z
dnia …........................., z czego grunt o powierzchni .................... ha fizycznych, kupiłem/łam za
kwotę .......................... zł. (słownie...................................................................................), natomiast
las za kwotę.......................... zł.(słownie...........................................................).

...........................................................................
(data i czytelny podpis składającego oświadczenie)

Art.233.§1 – ustawy z dnia 6 czerwca 1997r. Kodeks karny (Dz.U.z 1997r.Nr 88, poz.553 ze zm.) w brzmieniu “Kto, składając
zeznanie mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub w innym postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy, zeznaje
nieprawdę lub zataja prawdę,podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.” Powyższe przepisy mają zastosowanie odpowiednio do
osoby, która składa fałszywe oświadczenie, jeżeli przepis ustawy przewiduje możliwość oświadczenia pod rygorem odpowiedzialności
karnej (art.233 § 6 w/w ustawy).

