
                                                                                                      Burzenin, dnia ……...........…………………………
……........................……………………………………………
                                   (imię i nazwisko)

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

...................................................................................................

                                                          Wójt Gminy Burzenin
ul. Sieradzka 1
98-260 Burzenin

WNIOSEK O PRZYZNANIE ZWOLNIENIA W PODATKU ROLNYM

Zwracam  się  z  wnioskiem  o  udzielenie  mi  zwolnienia  i  ulgi  z  tytułu  nabycia  gruntu  akt  not.  nr

….......................................  z  dnia  …......................................  o  powierzchni  ....................................  ha  (działka

nr .........................................)  położonego w miejscowości .........................................................  na:

□ utworzenia nowego gospodarstwa rolnego 

□ powiększenia już istniejącego do powierzchni nieprzekraczającej 100 ha: 
 będącego  przedmiotem  prawa  własności  lub  prawa  użytkowania  wieczystego,  nabytego  w

drodze umowy sprzedaży*
 będącego przedmiotem umowy o oddanie gruntów w użytkowanie wieczyste

 wchodzącego  w  skład  Zasobu  Własności  Rolnej  Skarbu  Państwa,  objętego  w  trwałe

zagospodarowanie

                                                                                         ………………………............................................…………
                                                                                                               (podpis podatnika)

Oświadczam, iż zapoznałam/zapoznałem się z następującymi informacjami:

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Burzenin z siedzibą w Burzeninie, ul. Sieradzka 1, 98-260 Burzenin;
2) W sprawach związanych z ochroną danych osobowych można kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych za pośrednictwem e-mail:
    iod@ugburzenin.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora;
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu rozpatrzenia wniosku o przyznanie zwolnienia w podatku rolnym na podstawie
    Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc
    de minimis (podstawa art. 6 ust 1 lit. c. ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.)
4) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów
    prawa;
5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane  przez czas wymagany przez przepisy obowiązującego prawa lub dopełnienia obowiązków
    wynikających z Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18.01.2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów
    akt oraz w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych; 
6) Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do
    przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;
7) Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych;
8) Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym, a ich niepodanie będzie skutkowało pozostawieniem sprawy bez
    rozpatrzenia;
9) Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

  ………………………............................................…………
                                                                                                                (podpis podatnika)

_______________________
* podkreślić właściwe

mailto:iod@ugburzenin.pl

