Formularz FN-9.1
................................................................
(imię i nazwisko podatnika)

Teresin, dnia ..................

...............................................................
(adres)
PESEL:........................... ........................
NIP *:.......................................................

Wójt Gminy Teresin
ul. Zielona 20
96-515 Teresin
Wniosek o udzielenie ulgi inwestycyjnej
Zwracam się z prośbą o zwolnienie od podatku rolnego w związku z poniesieniem
wydatków na ulgę inwestycyjną z tytułu:
1. budowy lub modernizacji budynków inwentarskich służących do chowu, hodowli i
utrzymaniu zwierząt gospodarskich oraz obiektów służących ochronie środowiska,
2. zakupu i zainstalowania:
a) deszczowni,
b) urządzeń melioracyjnych i urządzeń zaopatrzenia gospodarstwa w wodę,
urządzeń do wykorzystywania na cele produkcyjne naturalnych źródeł energii (wiatru,
biogazu, słońca, spadku wód).
W swoim gospodarstwie rolnym położonym w .....................................dokonałem(łam) inwestycji
polegającej
na........................................................................................................................................................
............................................................................................. ..............................................................
Jednocześnie oświadczam, że wydatki te nie zostały sfinansowane w całości lub w części
z udziałem środków publicznych.

.........................................
(podpis)

* NIP wpisuje podatnik, który prowadzi działalność gospodarczą lub jest zarejestrowany jako podatnik podatku
od towarów i usług
W załączeniu:
1. rachunki potwierdzające wykonanie inwestycji (oryginały do wglądu),
2. zestawienie w/w rachunków,
3. decyzja-postanowienie na budowę lub modernizację oraz postanowienie o
zakończeniu budowy budynku inwentarskiego,
4. wypełniony formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc w rolnictwie lub rybołówstwie
inną niż pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (Dz. U. z 2010 r. Nr 254, poz. 1704 ).

Oświadczenie zgody na przetwarzanie danych osobowych
Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 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
osobowych - Dziennik Urzędowy UE L 119 z 04.05.2018r. zwany dalej RODO)

□ Wyrażam zgodę

□ Nie wyrażam zgody

(zaznaczyć właściwe)

na przetwarzanie moich danych osobowych w formie: nr telefonu…………………………....lub/i adresu email
…………………………………………….przez Wójta Gminy Teresin, ul. Zielona 20, 96 – 515 Teresin
wyłącznie w celu sprawnego kontaktu przy załatwieniu przedmiotowej sprawy, której dotyczy wniosek.
……………………………………………
(podpis wnioskodawcy)

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
DLA INTERESANTÓW URZĘDU GMINY TERESIN
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 RODO informuję, że:
1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Wójt Gminy Teresin. Adres siedziby: Urząd Gminy
Teresin, ul. Zielona 20, 96 - 515 Teresin.
2. Kontakt z Inspektorem Danych Osobowych za pośrednictwem poczty elektronicznej: e-mail:
ido.gminy@teresin.pl lub pisemnie na adres Urzędu Gminy Teresin, ul. Zielona 20, 96 – 515 Teresin z
dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych”.
3. Państwa dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1. lit. od a do e RODO i art. 9 ust.
2 lit. a i g RODO w związku z art. 7 ust. 1 i art. 8 ust. 1, 2, 2a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym oraz przepisów szczegółowych, jedynie w celu i zakresie niezbędnym do realizacji zadań Gminy
Teresin.
4. W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych w celach, o których mowa w pkt 3 odbiorcami
Państwa danych mogą być podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów
prawa oraz inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Gminą Teresin
przetwarzają dane osobowe.
5. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 3
i określonych w przepisami prawa, a w szczególności rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia
18 stycznia 2011 roku w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz
instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych, a tym samym okres
przechowywania uzależniony jest od załatwionej sprawy oraz od kategorii archiwalnej.
6. Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania
(poprawienia), usunięcia, ograniczenia przetwarzania, oraz prawo wniesienia sprzeciwu.
7. W przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie dobrowolnej zgody osoby
na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit. a RODO lub art. 9 ust. 2 lit. a RODO) przysługuje
Państwu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.
8. Posiadają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, w przypadku uznania, że przetwarzanie Państwa danych
narusza przepisy prawa.
9. Podanie przez Państwo danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania
danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa.
10. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane
dotyczą, podanie przez Państwa danych osobowych Administratorowi Danych ma charakter dobrowolny.
11. Państwa dane co do zasady nie będą przetwarzane w celu podejmowania zautomatyzowanej decyzji i nie
będą przetwarzane w celu profilowania.
Zapoznałem się:
……………………………………………
(podpis wnioskodawcy)

