Lubniewice, dnia........................................
............................................
   ( nazwisko i imię podatnika )

............................................
   ( adres zamieszkania )

.............................................

								Burmistrz Lubniewic
								Ul. Jana Pawła II 51
								69-210 Lubniewice



Wniosek o udzielenie ulgi inwestycyjnej

	Proszę o udzielenie ulgi inwestycyjnej w podatku rolnym z tytułu poniesionych wydatków w kwocie ............................. zł,  na:

.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
   (podać na co zostały poniesione koszty np. budowę lub modernizację budynków inwentarskich, zakup i zainstalowanie deszczowni, urządzeń do wykorzystywania na cele produkcyjne, naturalnych źródeł)

Data rozpoczęcia inwestycji ...........................................
Data zakończenia inwestycji ..........................................




Załączniki:
Rachunki/faktury szt. ............

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













Klauzula informacyjna RODO:
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 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
(Dz. Urz. UE L 2016, Nr 119, s. 1) informuję, że:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Lubniewice, adres siedziby: ul. Jana Pawła II 51, 69-210 Lubniewice, reprezentowana przez Burmistrza Lubniewic, kontakt: urzad@lubniewice.pl
2) W Urzędzie Miejskim w Lubniewicach został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych, kontakt: organizacja@lubniewice.pl
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora, 
4) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu ustania konieczności ich przetwarzania 
w ramach celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora,
5) Posiada Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych, do ich sprostowania, usunięcia (jeśli nie jest sprzeczne z przepisami prawa) lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych,
6) Posiada Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego gdy uzna Pani/Pan, 
iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.,
7) Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym, a ich niepodanie może skutkować brakiem możliwości efektywnego załatwienia sprawy.

