
UCHWAŁA NR XII/59/2019
RADY MIEJSKIEJ W PIŁAWIE GÓRNEJ

z dnia 30 października 2019 r.

w sprawie określenia trybu  i szczegółowych warunków zwolnienia z podatku rolnego dla gruntów, na 
których zaprzestano produkcji rolnej

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. 
poz. 506 ze zm.) oraz art. 12 ust. 9 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (t.j. Dz. U. z 2019 r., 
poz. 1256 ze zm.) uchwala się , co następuje:

§ 1. Określa się tryb  i szczegółowe warunki zwolnienia od podatku rolnego gruntów gospodarstw rolnych, 
na których zaprzestano produkcji rolnej, o których mowa w art. 12 ust. 1 pkt 7 ustawy o podatku rolnym, 
zwanego dalej zwolnieniem.

§ 2. Zwolnienie stosuje się na pisemny wniosek podatnika, który powinien zawierać:

1) oznaczenie podatnika;

2) datę zaprzestania produkcji rolnej;

3) ogólną powierzchnię użytków rolnych wchodzących w skład gospodarstwa rolnego;

4) określenie gruntów gospodarstw rolnych, na których zaprzestano produkcji rolnej (w szczególności miejsce 
położenia gruntu, numer działki, powierzchnię i klasę użytków rolnych);

5) okres na jaki przewiduje się zaprzestanie produkcji rolnej, nie krótszy niż 1 rok i nie dłuższy niż 3 lata;

6) oświadczenie o spełnieniu warunków zwolnienia wymienionych w § 3 ust. 1 pkt 3-5;

7) zobowiązanie podatnika do realizowania obowiązku wymienionego w § 3 ust. 1 pkt 6;

8) podpis podatnika.

§ 3. 1. Warunki zwolnienia są następujące:

1) wnioskowany areał odłogowanego gruntu nie może dotyczyć więcej niż 10 % powierzchni użytków 
rolnych gospodarstwa rolnego;

2) wnioskowany okres odłogowania nie może być krótszy niż 1 rok;

3) zaprzestanie uprawy roślin;

4) niewykorzystywania gruntów na cele pastwiskowe;

5) niedokonywanie zbioru traw i siana na cele paszowe;

6) utrzymywanie, gruntów w stanie nie zagrażającym rozprzestrzenianiu się chwastów.

2. Warunki określone w ust.1 muszą być spełnione łącznie.

§ 4. W razie niedopełnienia chociażby jednego z warunków zwolnienia określonych w § 3, podatnik traci 
prawo do zwolnienia, a organ podatkowy ustala wysokość zobowiązania podatkowego, począwszy od 
pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło zdarzenie powodujące utratę prawa 
do zwolnienia.

§ 5. W przypadku stwierdzenia przez organ podatkowy w trakcie zwolnienia podjęcia produkcji rolnej na 
gruncie odłogowanym, grunt odłogowany podlega opodatkowaniu od momentu złożenia wniosku wraz 
z należnymi odsetkami.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Piławy Górnej.
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§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Dolnośląskiego.

 

Przewodniczacy Rady 
Miejskiej w Piławie Gornej

Dariusz Madejski
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UZASADNIENIE

1. Art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy o samorządzie gminnym stanowi, że do wyłącznej właściwości rady
gminy należy podejmowanie uchwał w sprawach podatków i opłat w granicach określonych w odrębnych
ustawach. Art. 12 ust. 9 ustawy o podatku rolnym, obliguje rady gmin do określenia, w drodze uchwały
trybu i szczegółowych warunków zwolnienia od podatku rolnego, określonego w art. 12 ust. 1 pkt 7 ww.
ustawy.

2. Celem uchwały jest formalne uporządkowanie stanu prawnego w zakresie zwolnienia od podatku
rolnego gruntów gospodarstw rolnych, na których zaprzestano produkcji rolnej.

3. Na mocy zapisów art. 12 ust. 1 pkt 7 ustawy o podatku rolnym, zwalnia się od podatku rolnego,
grunty gospodarstw rolnych, na których zaprzestano produkcji rolnej. Zwolnienie może dotyczyć nie więcej
niż 20 % powierzchni użytków rolnych gospodarstwa rolnego, lecz nie więcej niż 10 ha. Ponadto
zwolnienie przysługuje na okres nie dłuższy niż 3 lata, w stosunku do tych samych gruntów. Zwolnienie
stosuje się na podstawie decyzji wydanej przez organ podatkowy na wniosek podatnika. Dane jakie
powinien zawierać wniosek zostały określone w niniejszym projekcie uchwały.

4. W toku podjętych czynności poprzedzających przygotowanie niniejszego projektu uchwały ustalono,
że rolnicy będący w posiadaniu gospodarstw rolnych nie korzystali z przedmiotowego zwolnienia. Wobec
powyższego należy spodziewać się, że ubytek dochodów z podatku rolnego w wyniku udzielonego
zwolnienia na podstawie niniejszej uchwały nie będzie miał istotnego wpływu na dochody budżetu Gminy.
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