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.................................................              Września, dnia............................... 
 imię i nazwisko lub nazwa podatnika 
 
................................................. 
 adres zamieszkania lub siedziby 
     
................................................. 
 NIP/PESEL1 
      
................................................. 
 Nr telefonu 

     Burmistrz Miasta i Gminy  

 Nekla  

  

 
 

Wniosek  
o przyznanie ulgi inwestycyjnej 

 
 

Proszę o przyznanie ulgi inwestycyjnej z tytułu wydatków poniesionych na2: 

1)  budowę lub modernizację: 

a) budynków inwentarskich służących do chowu, hodowli i utrzymania zwierząt 

gospodarskich, 

b) obiektów służących ochronie środowiska 

2) Zakup i zainstalowanie 

a) deszczowni 

b) urządzeń melioracyjnych i urządzeń zaopatrzenia gospodarstwa w wodę 

c) urządzeń do wykorzystania na cele produkcyjne naturalnych źródeł energii (wiatru, 

biogazu, słońca, spadku wód) 

 

Termin rozpoczęcia inwestycji: ........................................................................................................... 
       (dzień-miesiąc-rok) 

 

Termin zakończenia inwestycji: .......................................................................................................... 
       (dzień-miesiąc-rok) 

         

                                                 
1  Numer Identyfikacji Podatkowej NIP - dotyczy podatników prowadzących działalność gospodarczą lub 
będących   zarejestrowanymi podatnikami podatku od towarów i usług. Numer PESEL – dotyczy podatników, będących 
osobami fizycznymi objętymi rejestrem PESEL, nieprowadzących działalności gospodarczej lub niebędących 
zarejestrowanymi podatnikami podatku od towarów i usług. 
2 Właściwe podkreślić. 



 

2/2019-09-17 
FO-10-01    

Strona 2 z 2 

 
 

 

         ............................................ 
             czytelny podpis 

 

 

Do przedmiotowego wniosku należy dołączyć: 

1) Zestawienie poniesionych wydatków inwestycyjnych wraz z rachunkami lub ich 

uwierzytelnionymi odpisami, stwierdzającymi wysokość tych wydatków. 

2) Dokumentację budowlaną potwierdzającą fakt wykonania przedmiotowej inwestycji.  

3) Dokumenty potwierdzające fakt poniesienia wydatków na sfinansowanie przedmiotowej 

inwestycji w całości lub w części z udziałem środków publicznych3 lub oświadczenie 

o sfinansowaniu inwestycji ze środków własnych. 

4) Podmiot ubiegający się o pomoc inną niż pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie 

lub rybołówstwie jest zobowiązany do przedstawienia podmiotowi udzielającemu pomocy, wraz 

z wnioskiem o jej udzielenie, informacji dotyczących wnioskodawcy i prowadzonej przez niego 

działalności gospodarczej oraz informacji o otrzymanej pomocy publicznej, zawierających w 

szczególności wskazanie dnia i podstawy prawnej jej udzielenia, formy i przeznaczenia, albo 

oświadczenia o nieotrzymaniu pomocy. 

         

 

                                                 
3 Środkami publicznymi są środki wymienione w art. 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – o finansach publicznych 
 (Tekst jednolity - Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.). 


