UCHWAŁA NR XV/117/2015
RADY MIEJSKIEJ W ZDZIESZOWICACH
z dnia 25 listopada 2015 r.
w sprawie określenia trybu i szczegółowych warunków zwolnienia od podatku rolnego gruntów
gospodarstw rolnych, na których zaprzestano produkcji rolnej
Na podstawie art.18 ust.2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2015 r.
poz. 1515) i art.12 ust.9 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym ( Dz.U. z 2013 r. poz.1381,
zm. z 2014 r. poz.40, z 2015 r. poz.1045) Rada Miejska w Zdzieszowicach uchwala, co następuje:
§ 1. Określa się tryb i szczegółowe warunki zwolnienia od podatku rolnego gruntów gospodarstw
rolnych, na których zaprzestano produkcji rolnej, z tym że zwolnienie może dotyczyć nie więcej niż 20%
powierzchni użytków rolnych gospodarstwa rolnego, lecz nie więcej niż 10 ha- na okres nie dłuższy niż 3
lata, w stosunku do tych samych gruntów, zwanego dalej „zwolnieniem”.
§ 2. Zwolnienie stosuje się wyłącznie na pisemny wniosek podatnika, którego wzór stanowi załącznik
do niniejszej uchwały.
§ 3. 1. Warunki korzystania ze zwolnienia są następujące:
1) zaprzestanie uprawy roślin;
2) niewykorzystywanie gruntów na cele pastwiskowe;
3) zaprzestanie zbioru traw i siana na cele paszowe;
4) utrzymywanie gruntów w stanie nie zagrażającym rozprzestrzenianiu się chwastów.
2. Warunki określone w ust.1 muszą być spełnione łącznie.
3. Zwolnienia nie dotyczą gruntów rolnych zabudowanych i gruntów pod rowami.
§ 4. Podatnik jest zobowiązany do zawiadomienia organu podatkowego o wszelkich zmianach
sposobu użytkowania gruntów, w terminie 14 dni od dnia zaistnienia zmian.
§ 5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej uchwale zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia
15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 1381 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 29
sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r. poz. 613 z późn. zm.).
§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Zdzieszowic.
§ 7. Z dniem 31 grudnia 2015 r. traci moc uchwała Nr III/9/2002 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z
dnia 13 grudnia 2002 r. w sprawie określenia trybu i szczegółowych warunków zwolnienia od podatku
rolnego (Dz. Urz. Woj. Opolskiego z dnia 20 grudnia 2002 r. Nr 134, poz. 2005)
§ 8. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego i wchodzi w
życie z dniem 1 stycznia 2016 r.

Przewodniczący Rady
Edward Paciorek
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Załącznik do Uchwały Nr XV/117/2015

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

Rady Miejskiej w Zdzieszowicach

(imię i nazwisko podatnika)

z dnia 25 listopada 2015 r.

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

Zdzieszowice, dnia ..................................

(adres zamieszkania)

.......................................................
Identyfikator podatkowy NIP lub PESEL*

Do Burmistrza Zdzieszowic

WNIOSEK
o zwolnienie z podatku rolnego gruntów gospodarstw rolnych, na których zaprzestano produkcji rolnej

Wnoszę o zwolnienie od podatku rolnego na okres ............. roku/lat* gruntów gospodarstwa
rolnego, na których zaprzestałem produkcji rolnej.
Niniejszym oświadczam, iż jestem właścicielem/posiadaczem* gospodarstwa rolnego o
powierzchni ................ ha fizycznych stanowiących ......................ha przeliczeniowych.
W okresie (określić miesiąc i rok) od ............................. do ............................... nie będę prowadził
produkcji rolnej na gruntach o powierzchni .......................ha fizycznych według poniższego
zestawienia, a które stanowią ............% ( nie więcej niz 20%)powierzchni użytków rolnych mojego
gospodarstwa.
Informacje dotyczące zwalnianych gruntów:
Lp.

Miejsce położenia gruntów

Numer
działki

Rodzaj użytku
rolnego (np. R, Ł,
Ps)

Klasa
użytku

Powierzchnia
w ha fizycznych

* niepotrzebne skreślić

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