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                        URZĄD MIEJSKI BRZESKO 
 

 

 

 

ULGI  W  PODATKU  ROLNYM 
 

Miejsce załatwiania sprawy 

Wydział  Podatków i Opłat Lokalnych  I piętro, w tym:   

pok. 121 – osoby fizyczne z terenu: Jadowniki, Jasień, Poręba Spytkowska, Sterkowiec, 

Szczepanów, Wokowice    tel. (014) 68 63 100 wew. 161 

pok. 135 – osoby fizyczne z terenu: Bucze, Mokrzyska, Okocim tel. (014) 68 63100 wew. 165 

pok. 136 – osoby fizyczne z terenu miasta Brzesko  tel. (014) 68 63100 wew. 163 

 

Godziny pracy  

poniedziałek – piątek   7.30 – 15.30.    

 

Podstawa prawna  

Ustawa z dnia 15 listopada 1984r o podatku rolnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2006r Nr 136 , 

poz. 969 z p. zm./  

 

Wymagane dokumenty 

Ulgi stosowane są na pisemny wniosek podatnika, skierowany do Burmistrza Brzeska, oraz  

w zależności od rodzaju wnioskowanej ulgi  należy przedłożyć: 

Ulga żołnierska – zaświadczenie z jednostki wojskowej określające czas trwania służby 

wojskowej, zaświadczenie Powiatowego Urzędu Pracy o zarejestrowaniu osoby  odbywającej 

służbę wojskową jako bezrobotnej w okresie bezpośrednio przed  powołaniem do wojska.     

Ulga inwestycyjna z tytułu wydatków poniesionych na budowę lub modernizację budynków 

inwentarskich służących do chowu, hodowli i utrzymania zwierząt gospodarskich oraz 

obiektów służących ochronie środowiska – zestawienie poniesionych nakładów 

inwestycyjnych wraz z uwierzytelnioną kserokopią rachunków potwierdzających ich 

wysokość.  

Ulga z tytułu nabycia gruntów na utworzenie nowego gospodarstwa rolnego lub 

powiększenie już istniejącego do powierzchni nie przekraczającej 100 ha -  kserokopia aktu 

notarialnego potwierdzającego nabycie przedmiotowego gruntu w drodze zakupu  od osoby 

nie będącej małżonkiem, krewnym w linii prostej lub jego małżonkiem, pasierbem, zięciem 

lub synową lub od Agencji Nieruchomości Rolnej Skarbu Państwa, Gminy.    
 

Opłata skarbowa. 

Nie pobiera się.  

Procedury postępowania – uwagi.  

Postępowanie w sprawie zastosowania ulgi podatkowej kończy wydanie decyzji 

administracyjnej, doręczanej za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.    

Z wnioskiem o udzielenie ulgi żołnierskiej lub z tytułu nabycia gruntów  może wystąpić tylko 

podatnik podatku rolnego z tytułu posiadania gospodarstwa rolnego, czyli gruntów 

sklasyfikowanych jako użytki rolne o powierzchni przekraczającej 1 ha fizyczny lub 1 ha 

przeliczeniowy.  

Ulga inwestycyjna udzielana jest podatnikowi podatku rolnego z tytułu posiadania gruntów 

sklasyfikowanych jako użytki rolne bez względu na ich obszar.   
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Termin załatwienia sprawy.  

W terminie 1miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowane w terminie 2 miesięcy.  

Tryb odwoławczy.  

Od wydanej decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w 

Tarnowie ul. Bema 17 terminie 14 dni od dnia jej otrzymania, za pośrednictwem Burmistrza 

Brzeska.   

 

 
           


