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UCHWA£A Nr XXXI/171/09 RADY MIASTA S£UPCY
z dnia 29 stycznia 2009 r.
w sprawie trybu i szczegó³owych warunków zwolnienia od podatku rolnego u¿ytków rolnych na których zaprzestano
produkcji rolnej
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (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 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz.
717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116,
poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr
175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337
oraz z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 979 i Nr 173, poz.
1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111) oraz art. 12 ust. l pkt 7 i ust.
9 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz.U.
z 2006 r. Nr 136, poz, 969, Nr 191, poz. 1412, Nr 249, poz. 1825
i Nr 245, poz. 1775; z 2007 r. Nr 109, poz. 747 oraz z 2008 r.
Nr 116, poz. 730) Rada Miasta uchwala co nastêpuje:
§1. Okrela siê tryb i szczegó³owe warunki zwolnienia od
podatku rolnego u¿ytków rolnych, na których zaprzestano
produkcji rolnej, zwanego dalej zwolnieniem
§2. 1. Zwolnienie stosuje siê na wniosek podatnika.
2. Wniosek o zwolnienie powinien zawieraæ nastêpuj¹ce
dane:
1) oznaczenie i adres podatnika,
2) ogóln¹ powierzchniê u¿ytków rolnych gospodarstwa rolnego,
3) powierzchniê u¿ytków rolnych, na której zaprzestaje siê
produkcji rolnej ( zwolnieniu podlega nie wiêcej ni¿ 20%
powierzchni gospodarstwa rolnego, lecz nie wiêcej ni¿ 10
ha - na okres nie d³u¿szy ni¿ 3 lata, w stosunku do tych
samych gruntów),
4) numer dzia³ki wed³ug ewidencji gruntów, rodzaj gruntu i
bonitacje (klasê),

5) owiadczenie o zaprzestaniu produkcji rolnej.
3. W przypadku czêciowego wy³¹czenia dzia³ek z produkcji rolnej, nale¿y do wniosku do³¹czyæ szkic dzia³ek z
obrysem od³ogowanych u¿ytków rolnych.
§3. 1. Warunki zwolnienia s¹ nastêpuj¹ce:
1) zaprzestanie uprawy rolin;
2) nie wykorzystywanie gruntów na cele pastwiskowe;
3) nie dokonywanie zbioru traw i siana na cele paszowe;
4) utrzymanie gruntów w stanie niezachwaszczonym.
2. Warunki okrelone w ust. 1 musz¹ byæ spe³nione
³¹cznie oraz zachowane przez ca³y okres zwolnienia.
§4. 1. Zwolnienie nastêpuje w drodze decyzji Burmistrza
Miasta.
2. Niezachowanie warunków, o których mowa w §3 lub
zbycie gospodarstwa rolnego, powoduje utratê zwolnienia od
miesi¹ca nastêpuj¹cego po miesi¹cu, w którym nast¹pi³y
okolicznoci powoduj¹ce utratê tego zwolnienia.
3. Podatnik jest zobowi¹zany do zawiadomienia Burmistrza Miasta S³upcy w terminie 14 dni o zaistnia³ych zmianach
w przypadku wczeniejszego podjêcia produkcji na wy³¹czonych u¿ytkach rolnych.
§5. Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Miasta
S³upcy.
§6. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
jej og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego.
Przewodnicz¹cy Rady
(-) Andrzej Szymkowiak

