
UCHWAŁA NR IX/108/2011
RADY MIEJSKIEJ W KRAPKOWICACH

z dnia 23 listopada 2011 r.

w sprawie określenia trybu i szczegółowych warunków zwolnienia od podatku rolnego użytków rolnych, na których 
zaprzestano produkcji rolnej 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, 
poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 
717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 
181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 
r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 106, poz. 675, Nr 40, poz. 230; z 2011 r. Nr 117, 
poz. 679, Nr 21, poz. 113) oraz art. 12 ust. 9 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 
136, poz. 969, Nr 191, poz. 1412, Nr 249, poz. 1825, Nr 245, poz. 1775; z 2007 r. Nr 109, poz. 747; z 2008 r. Nr 116, poz. 730, Nr 
237, poz. 1655; z 2009 r. Nr 56, poz. 458; z 2010 r. Nr 96, poz. 620, Nr 226, poz. 1475) zarządza się co następuje: 

§ 1. Uchwała  określa  tryb  i szczegółowe  warunki  zwolnienia  od  podatku  rolnego  użytków  rolnych,  na  których  zaprzestano 
produkcji rolnej, zwanego dalej „zwolnieniem”. 

§ 2. 1. Zwolnienie stosuje się na wniosek podatnika, który stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. 

2. Początek  okresu  zwolnienia  nie  może  być  wcześniejszy  niż  pierwszy  dzień  miesiąca  następującego  po  złożeniu  wniosku, 
o którym mowa w ust. 1. 

3. Wniosek  powinien  zawierać  dane  dotyczące  gruntu,  którego  ma  dotyczyć  zwolnienie  (w  szczególności  numer  działki  wg 
ewidencji gruntów, powierzchnię i klasy) oraz określić zamierzony okres zwolnienia (13 lata). 

§ 3. 1. Warunki zwolnienia są następujące: 

1) zaprzestanie uprawy roślin; 

2) nie wykorzystywanie gruntów na cele pastwiskowe; 

3) nie dokonywanie zbioru traw i siana na cele paszowe; 

4) utrzymanie gruntów w stanie nie zagrażającym rozprzestrzenianiu się chwastów. 

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

§ 4. W sprawach nie uregulowanych w niniejszej uchwale mają zastosowanie przepisy ustawy o podatku rolnym oraz Ordynacji 
podatkowej. 

§ 5. Z dniem 31 grudnia  2011  roku  traci moc uchwała Nr XXIII/253/2009Rady Miejskiej w Krapkowicach  z dnia  17  czerwca 
2009  roku  w sprawieokreślenia  trybu  i szczegółowych  warunków  zwolnienia  od  podatku  rolnego  użytków  rolnych,  na  których 
zaprzestano produkcji rolnej 

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Krapkowic. 

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego i ma 
zastosowanie od 1 stycznia 2012r. 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej 

mgr Witold Rożałowski



Załączniki binarne

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr IX/108/2011 z dnia 23 listopada 2011 r.
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                                                                                          Załącznik Nr 1 


                                                                                                              do Uchwały Nr IX/108/2011 
                                                                                                             Rady Miejskiej w Krapkowicach 


                                                                                                                      z dnia 23 listopada 2011 roku 
 
…………………………………………….                                                                                    Krapkowice, dnia………………….. 
             (dane wnioskodawcy) 
 
…………………………………………….. 
 
…………………………………………….. 
 
NIP……………………………………… 
 
                                                                                                              BURMISTRZ KRAPKOWIC 
 
 


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


rolnej 
 
Proszę o zwolnienie od podatku rolnego na okres…………..roku/lat gruntów*, na których zaprzestanę 
produkcji rolnej. 
 
Niniejszym oświadczam, Ŝe jestem właścicielem/posiadaczem* gospodarstwa rolnego o powierzchni 


…………ha. W okresie od ……………………… roku do …………………….. roku zaprzestanę produkcji 


rolnej na gruntach o powierzchni …………………. ha, które stanowią …………… % powierzchni uŜytków 


rolnych mojego gospodarstwa. 


Jednocześnie zobowiązuję się do utrzymywania granic zwolnionych gruntów w stanie nie powodującym 


szkód na gruntach sąsiadujących, w szczególności niezachwaszczanie. 


Informacje dotycz ące zwalnianych gruntów: 


Miejsce poło Ŝenia 


gruntu 


Numer 


geodezyjny 


działki 


Rodzaj u Ŝytku 


rolnego 


Klasa 


 uŜytku 


Powierzchnia              


w ha fizycznych 


     


     


     


     


     


     


     


     


     


 
Łączna powierzchnia gruntów, na których zaprzestano produkcji rolnej od ………………………. wynosi  
                                                                                                                         (dzień – miesiąc - rok) 
………………… ha fizycznych. 
 
Oświadczam, Ŝe znane mi są konsekwencje podania nieprawdy, bądź zatajenia prawdy wynikające z art. 
56 ustawy z dnia 10.09.1999r. – Kodeks Karny Skarbowy (Dz. U. Nr 83, poz. 930 ze zm.), jak równieŜ 
znane mi są skutki nieprzestrzegania warunków zwolnienia od podatku rolnego. 
 
 
 
*niepotrzebne skreślić                                                                                   ……………………………………. 
                                                                                                                                  (podpis wnioskodawcy) 









