
 

 

Imię i nazwisko …………………………………. Grębocice, dnia………………………………... 

Adres ……………………………………………. 

Pesel ……………………………………………. 

Telefon …………………………………………. 

 Wójt Gminy Grębocice 

 ul. Głogowska 3 

 59-150 Grębocice 

WNIOSEK 

o wydanie zaświadczenia* 

 Zwracam się z prośbą o wydanie zaświadczenia o figurowaniu w ewidencji podatników podatku rolnego – 

leśnego – od nieruchomości oraz o : 

 powierzchni posiadanych gruntów, 

 powierzchni gospodarstwa rolnego w ha fizycznych, 

 powierzchni gospodarstwa rolnego w ha fizycznych i przeliczeniowych, 

 powierzchni użytków rolnych, 

 inne …………………………………………………………………………………………………………………………………... 

………………………………………………………………………………………………………………………………………** 

Powyższe zaświadczenie jest mi niezbędne celem przedłożenia w …………………………………………………... 

do celu…………………………………………………………………………………………………………………. 
 

Sposób doręczenia zaświadczenia: 

 wysłać pocztą ** 

 odbiorę osobiście ** 

 odbiór przez osobę upoważnioną *(**)                                                                       

 ……………………………………………… 

                 (czytelny podpis wnioskodawcy) 

*Do niniejszego wniosku należy dołączyć opłatę skarbową w kwocie 17,00 zł. 

Zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1827): 

Nie podlega opłacie skarbowej: 

 Art. 2 ust 1:  

1) dokonanie czynności urzędowej, wydanie zaświadczenia i zezwolenia (pozwolenia, koncesji) albo złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa 

lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii w sprawach: 

a) alimentacyjnych, opieki, kurateli i przysposobienia, 

b) ubezpieczenia społecznego, ubezpieczenia zdrowotnego, rent strukturalnych, ulg określonych w przepisach szczególnych dla żołnierzy niezawodowych  

i osób odbywających służbę zastępczą oraz ich rodzin, a także uprawnień dla osób niepełnosprawnych i osób objętych przepisami o szczególnych 

uprawnieniach dla kombatantów, 

c) świadczeń socjalnych oraz w sprawach załatwianych na podstawie przepisów o pomocy społecznej, przepisów o wspieraniu rodziny i systemie pieczy 

zastępczej oraz przepisów o zatrudnieniu socjalnym, 

f) zatrudnienia, wynagrodzeń za pracę. 

 Art. 4 zał. część II pkt 21 ppkt 11: 

a) zaświadczenie o wielkości użytków rolnych gospodarstwa rolnego, wydane przez urzędy gmin właściwe do pobierania podatku rolnego. 

  Art. 4 część IV ppkt 3: 

a)   dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa lub prokury oraz jego odpis, wypis lub kopia – jeśli pełnomocnictwo udzielone jest małżonkowi, 

wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu. 

*zaznaczyć prawidłowe 
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