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Karta Usługi  
Nr 9 

Nazwa usługi 
ULGA INWESTYCYJNA 

Podstawa prawna 

 Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. –Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2022r. poz. 2651  

z późn.zm.) 

 ustawy z dnia 15 listopada 1984r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2020r. poz. 333) 

 Ustawa z dnia 13 listopada 2003r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego  

(Dz. U. z 2022r poz. 2267) 
 

Komórka  
odpowiedzialna  

Referat Podatków w Wydziale Finansów Urzędu Miejskiego w Kolbuszowej. 

Osoba właściwa do 
załatwienia sprawy 

Justyna Mytych- inspektor, Joanna Magda – podinspektor 
parter Urzędu Miejskiego, pokój nr 3, Nr tel. 17 – 2271 333 wew. 341, 361 

Sposób załatwienia 
sprawy  

Weryfikacja wniosku złożonego przez podatnika. Postępowanie podatkowe.  
Wydanie decyzji w sprawie udzielenia ulgi inwestycyjnej. 

Wymagane  
dokumenty  

Podanie o przyznanie ulgi inwestycyjnej wraz z oryginałami rachunków za poniesione koszty 
na budowę lub modernizację. 

Opłaty Nie pobiera się opłat. 

Termin załatwienia 
sprawy   

Nie później niż w ciągu miesiąca od daty wpłynięcia wniosku, a w sprawach wymagających 
przeprowadzenia dodatkowego postępowania wyjaśniającego w ciągu 2 miesięcy. 

Tryb odwoławczy  

Od decyzji przysługuje prawo odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego  
w Tarnobrzegu, w terminie  14 dni od dnia doręczenia decyzji za pośrednictwem Burmistrza 
Kolbuszowej. Odwołanie należy złożyć w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego lub wysłać 
na adres tut. Urzędu.  

Pozostałe Informacje 

Ulga inwestycyjna przysługuje podatnikom podatku rolnego z tytułu wydatków poniesionych 
na: 

 budowę lub modernizację budynków inwentarskich służących do chowu, hodowli  

i utrzymania zwierząt gospodarskich oraz obiektów służących ochronie środowiska 

 zakup zainstalowanie: 

 deszczowni 

 urządzeń melioracyjnych i urządzeń zaopatrzenia gospodarstwa w wodę, 

 urządzeń do wykorzystywania na cele produkcyjne naturalnych źródeł energii (wiatru, 

biogazu, słońca, spadku wód) 
 Ulga przyznawana jest po zakończeniu inwestycji i polega na obliczeniu 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. 

 

 
Opracował: Iwona Wyczawska-Kiwak, kierownik 
Sprawdził: Imię i nazwisko, stanowisko, data 
Zatwierdził: Imię i nazwisko, stanowisko, data 


