
UCHWAŁA NR XIV/160/15
RADY MIEJSKIEJ ORZESZE

z dnia 26 listopada 2015 r.

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

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 8, art.40 ust.1, art.41 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie 
gminnym (t.j. Dz.U. z 2015r. poz.1515 ze zm.) oraz art.12 ust.1 pkt 7, art. 12 ust.9 i art.13d ustawy z dnia 
15 listopada 1984r. o podatku rolnym (t.j. Dz.U. z 2013r. poz.1381 ze zm.) po przeprowadzeniu 
konsultacji z organizacjami pozarządowymi

Rada Miejska Orzesze uchwala

§ 1. Określa się tryb i szczegółowe warunki zwolnienia od podatku rolnego użytków rolnych 
wchodzących w skład  gospodarstwa rolnego, na których zaprzestano produkcji rolnej, zwanego dalej 
„zwolnieniem”.

§ 2. 1. Zwolnienie następuje wyłącznie na pisemny wniosek podatnika.

2. Wniosek  powinien określić:

1) datę zaprzestania produkcji rolnej,

2) zamierzony okres zwolnienia z tym, że nie może być dłuższy niż 3 lata w stosunku do tych samych 
gruntów,

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

4) dane dotyczące gruntu, którego ma dotyczyć zwolnienie, a w szczególności powierzchnię, klasy i 
numer działki wg ewidencji gruntów.

§ 3. 1. Warunki zwolnienia są następujące:

1) zaprzestanie uprawy roślin, zasiewów,

2) zaprzestanie wypasu zwierząt,

3) nie wykorzystywanie gruntów na cele pastwiskowe,

4) nie dokonywanie zbioru traw i siana na cele paszowe,

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

§ 4. 1. W razie niedopełnienia chociażby jednego z zastrzeżonych warunków organ podatkowy 
stwierdza wygaśnięcie w całości lub w części decyzji.

2. Podatnik jest zobowiązany zawiadomić organ podatkowy w terminie 14 dni od zaistniałych 
zmianach w przypadku wcześniejszego podjęcia produkcji na wyłączonych użytkach rolnych.

§ 5. Traci moc uchwała Rady Miejskiej w Orzeszu z dnia 22 grudnia 1992r. NrXXVII/148/92 
w sprawie warunków udzielenia zwolnienia z podatku rolnego od gruntów na których zaprzestano 
produkcji rolnej na okres nie dłuższy niż 3 lata.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Orzesze.
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§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Śląskiego, nie wcześniej jednak niż z dniem 1 stycznia 2016r.

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej

mgr inż. Jan Mach
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