Wierzbica, dnia ………………………………………
……………………………………………………..
(Imię i nazwisko)

…………………………………………………….
(Adres)

……………………………………………………
(Telefon)

WÓJT GMINY
WIERZBICA

WNIOSEK
O ZASTOSOWANIE ZWOLNIENIA I ULGI W PODATKU ROLNYM
Z TYTUŁU SCALANIA/WYMIANY GRUNTÓW

Zwracam się z prośbą o udzielenie zwolnienia i ulgi w podatku rolnym z tytułu
scalania / wymiany gruntów w miejscowości Ochoża-Pniaki, zatwierdzonego decyzją
Starosty Chełmskiego znak: GKN.661.1.4.2014 z dnia 16 kwietnia 2019 roku. Scalanie
zostało zakończone w 2019 roku.
W wyniku scalania / wymiany - za działki gruntu numer
……………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………o pow. ………..ha.
Otrzymałem/am działki gruntu numer
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………….. o pow. …………ha.
Proszę o pozytywne załatwienie mojego wniosku.

……………………………………
(Podpis)

Klauzula informacyjna
Postępowanie w przedmiocie przyznania ulgi w podatku rolnym w ramach pomocy de minimis

Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z
dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r.), zwanego dalej RODO,
informuję, że Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Minister właściwy do spraw rolnictwa
oraz Wójt Gminy Wierzbica, Wierzbica – Osiedle, ul. Włodawska 1, 22-150 Wierzbica. Dane kontaktowe
Inspektora Ochrony Danych to email iod@ugwierzbica.pl Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane
wyłącznie w celu przeprowadzenia postępowania w sprawie przyznania ulgi w podatku rolnym w
ramach pomocy de minimis z tytułu zakupu - dzierżawy gruntów przeznaczonych na utworzenie nowego
– powiększenie już istniejącego gospodarstwa rolnego/ulgi inwestycyjnej/umorzenia podatku rolnego.
Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywać się będzie w zakresie niezbędnym
do zrealizowania obowiązku wynikającego z przepisu prawa, tj. z ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o
postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz.U. z 2018 r. poz. 362 z późn. zm.), ustawy
z dnia 15 listopada 1984r. o podatku rolnym (Dz.U. z 2019 r. poz. 1256), ustawy z dnia 29 sierpnia 1997
r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2019 r. poz. 900), jak również art. 6 ust. 1 lit. c RODO, natomiast w
zakresie wykraczającym poza ramy ustaw - art. 6 ust. 1 lit. a RODO. Odbiorcą Pani/Pana danych
osobowych będą organy uprawnione do przetwarzania danych osobowych z mocy prawa, w
szczególności organy wymiaru sprawiedliwości, służby mundurowe, jak również podmioty wskazane w
treści w/w ustawy. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres ……….……… Posiada
Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo do ich uzupełnienia i
sprostowania. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO. Podanie
przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym, a ich niepodanie będzie skutkowało
nierozpatrzeniem wniosku. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób
zautomatyzowany i nie będą profilowane.
Jednocześnie przysługuje Pani/u prawo do wyrażenia, bądź odmowy wyrażenia zgody na przetwarzanie
Pani/a
danych
osobowych
w
postaci
numeru
telefonu
oraz
adresu
e-mail
w kontekście realizacji celu wskazanego w w/w klauzuli informacyjnej, z wyjątkiem sytuacji, gdy
obowiązek podania tych danych kontaktowych wynika z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

Zapoznałem/łam się z informacją
…………………………………………………..
Imię i nazwisko

….………………………………………………………
data i czytelny podpis osoby wyrażającej zgodę

