
Projekt

UCHWAŁA NR ....................
RADY MIEJSKIEJ W NAMYSŁOWIE

z dnia .................... 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 2013 r., poz. 594, z późn. zm.) oraz art. 12 ust. 9 i 13 d ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. 
o podatku rolnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 1381, z późn. zm.), Rada Miejska w Namysłowie uchwala, co 
następuje:

§ 1. Określa się tryb i szczegółowe warunki zwolnienia od podatku rolnego gruntów gospodarstw 
rolnych, na których zaprzestano produkcji rolnej, zwanego dalej „zwolnieniem”.

§ 2. 1. Zwolnienie stosuje się na pisemny wniosek podatnika.
2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1 powinien zawierać:

1) datę zaprzestania produkcji rolnej na gruntach gospodarstw rolnych;
2) zamierzony okres zaprzestania produkcji rolnej na gruntach gospodarstw rolnych, nie dłuższy niż 

3 lata;
3) określenie gruntów gospodarstw rolnych, na których zaprzestano produkcji rolnej (w szczególności 

miejsce położenia gruntu, numer ewidencyjny działek, powierzchnię i klasę użytków rolnych);
4) łączną powierzchnię użytków rolnych gospodarstwa rolnego.

§ 3. 1. Warunki zwolnienia są następujące:
1) zaprzestanie uprawy roślin;
2) zaprzestanie wykorzystywania gruntów na cele pastwiskowe;
3) zaprzestanie zbioru traw i siana na cele paszowe;
4) utrzymywanie gruntów w stanie niezagrażającym rozprzestrzenianiu się chwastów.

2. Warunki zwolnienia określone w ust. 1 nie dotyczą gruntów rolnych zabudowanych.
§ 4. Podatnik jest zobowiązany do zawiadomienia organu podatkowego o wszelkich zaistniałych 

zmianach sposobu użytkowania gruntów w terminie 14 dni od dnia zaistnienia zmian.
§ 5. W sprawach nie uregulowanych w niniejszej uchwale mają zastosowanie 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 2012 r., poz. 749, z późn. zm.).

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Namysłowa.
§ 7. Traci moc uchwała Nr XXII/163/04 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 30 grudnia 2004 roku 

w sprawie trybu i szczegółowych warunków zwolnienia od podatku rolnego gruntów gospodarstw 
rolnych, na których zaprzestano produkcji rolnej, na okres nie dłuższy niż 3 lata (Dziennik Urzędowy 
Województwa Opolskiego z 2005 r. Nr 5, poz. 133).
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§ 8. Uchwała podlega ogłoszeniu w dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego i wchodzi 
w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia.

 
Przewodniczący Rady

Sylwester Zabielny
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Uzasadnienie

Zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2013 r.,
poz. 1381, z późn. zm.) zwalnia się od podatku rolnego  grunty 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.

Zgodnie z art. 12 ust. 9 cyt. ustawy, Rada gminy, określa w drodze uchwały, tryb i szczegółowe
warunki zwolnienia.

Do chwili obecnej zasady te były określone w uchwale Nr XXII/163/04 Rady Miejskiej w Namysłowie
z dnia 30 grudnia 2004 r. Biorąc pod uwagę upływ czasu, proponuje się podjęcie tej uchwały mającej
charakter porządkowy i dostosowujący do aktualnie obowiązującego prawa.

Projektodawca: Burmistrz
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Id: 92640B3D-72EB-4382-9F09-93D6F998578A. Projekt Strona 3




