
Słupia, dn……………………………….. 

……………………………………………………….. 
(imię i nazwisko lub nazwa podatnika) 

 
……………………………………………………….. 
 
……………………………………………………….. 
     (adres zamieszkania lub siedziby) 

 

 

 
Wójt Gminy Słupia 

Słupia 257 

28-350 Słupia 

 

 

 

 

Wniosek 

o przyznanie ulgi inwestycyjnej 

 

Proszę o przyznanie ulgi inwestycyjnej z tytułu wydatków w łącznej kwocie: 

 

……………………………………………….  zł, poniesionych na1: 

 

 - budowę lub modernizację budynków inwentarskich służących do chowu, hodowli                     

i utrzymania zwierząt gospodarskich oraz obiektów służących ochronie środowiska: 

 

 budowę obiektów służących ochronie środowiska; 

 modernizację obiektów służących ochronie środowiska; 

 zakup i zainstalowanie: 

 deszczowni; 

 urządzeń melioracyjnych; 

 urządzeń zaopatrzenia gospodarstwa w wodę; 

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

biogazu, słońca, spadku wód*) 

 

 

 

Termin rozpoczęcia inwestycji: ……………………………………………………. 

Termin zakończenia inwestycji: …………………………………………………… 

 

 



Załączniki: 

  zestawienie poniesionych wydatków inwestycyjnych 

  rachunki lub ich uwierzytelnione odpisy, stwierdzające wysokość wydatków 

 formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc w rolnictwie lub 

rybołówstwie inną niż pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie 

 klauzula RODO
 

 

 

 

 

                 

                
 data wypełnienia wniosku    (czytelny podpis Wnioskodawcy)  

 (dzień - miesiąc - rok)    

 
 
 

 

Oświadczenie 

Oświadczam, że wydatki te nie zostały sfinansowane w całości lub części z udziałem 

środków publicznych.  

 
 

Ponadto oświadczam, że1: 

 nie jestem podatnikiem podatku VAT i nie mam prawa do odzyskania podatku 

związanego z zakupem towarów poprzez odliczenie go od podatku należnego, dlatego                 

w załączonym zestawieniu poniesionych wydatków inwestycyjnych uwzględniono wynikającą 

z rachunków (faktur) kwotę z podatkiem VAT (kwota brutto). 

 jestem podatnikiem podatku VAT, a zatem mam prawo do odzyskania podatku 

związanego z zakupem towarów/ nie korzystam z prawa odzyskania podatku związanego             

z zakupem towarów poprzez odliczenie go od podatku należnego, dlatego w załączonym 

zestawieniu poniesionych wydatków inwestycyjnych uwzględniono wynikającą z rachunków 

(faktur) kwotę bez podatku VAT (kwota netto)/ kwotę z podatkiem VAT (kwota brutto). 

 jestem producentem rolnym i wyprodukowany prąd wykorzystuje na cele produkcji 

rolniczej.  

Klasa PKD 

 01.11 (Produkcja roślinna) 

 01.50 (Produkcja roślinna i zwierzęca) 



 

Oświadczam, że powyższe dane są zgodne ze stanem faktycznym oraz zostałem 

uprzedzony/a o odpowiedzialności karnej z art. 233 § l k.k. wg którego, „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 od 6 miesięcy do lat 8". 

 

 

 

             

                 

                
 data wypełnienia wniosku    (czytelny podpis Wnioskodawcy)  

 (dzień - miesiąc - rok)    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1
 Zaznaczyć właściwe 


