UCHWAŁA NR XXX/168/2016
RADY MIEJSKIEJ W KŁODAWIE
z dnia 28 października 2016 r.
w sprawie trybu i szczegółowych warunków zwolnienia od podatku rolnego użytków rolnych na
których zaprzestano produkcji rolnej
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 19990 r. o samorządzie gminnym
(t. jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 446) oraz art. 12 ust. 1 pkt 7, ust. 9 oraz art. 13 d ust. 1 i ust. 3 ustawy z dnia
15 listopada 1984 r. o podatku rolnym ( t. jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 1381 z późn. zm.) Rada Miejska
w Kłodawie uchwala, co następuje:
§ 1.
Uchwała określa tryb i szczegółowe warunki zwolnienia od podatku rolnego użytków rolnych, na których
zaprzestano produkcji rolnej zwanego dalej „zwolnieniem”.
1. Zwolnienie następuje na wniosek podatnika.
2. Zwolnienie przysługuje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym złożono
wniosek.
3. Określa się wzór wniosku o którym mowa w ust. 1, zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.
§ 2.
1. Zwolnienie następuje na wniosek podatnika.
2. Zwolnienie przysługuje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym złożono
wniosek.
3. Określa się wzór wniosku o którym mowa w ust. 1, zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.
§ 3.
1. Warunki zwolnienia są następujące:
1) zaprzestanie upraw roślin;
2) nie wykorzystanie 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 byś spełnione łącznie.
§ 4.
1. Zwolnienie następuje na podstawie decyzji Burmistrza Kłodawy.
2. W razie niedopełnienia chociażby jednego z zastrzeżonych warunków, o których mowa w § 3 organ
podatkowy stwierdza wygaśnięcie w całości lub w części decyzji o której mowa w ust. 1.
3. Podatnik jest zobowiązany do zawiadomienia organu podatkowego o podjęciu produkcji rolnej na
wyłączonych użytkach rolnych w terminie 14 dni od zaistnienia tego zdarzenia.
§ 5.
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kłodawy.
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§ 6.
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa
Wielkopolskiego.

Przewodniczący Rady
Miejskiej
Grzegorz Siwiński
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Kłodawa, …………………………

Wnioskodawca:
………………………………
(imię i nazwisko)

Burmistrz Kłodawy

………………………………
(adres)

………………………………
PESEL

WNIOSEK
Składam wniosek o zwolnienie od podatku rolnego na okres ……………………………...
gruntów rolnych, na których zaprzestanę produkcji rolnej.
Niniejszym oświadczam, że jestem właścicielem/posiadaczem* gospodarstwa rolnego
o

powierzchni

…………

ha.

W

okresie

od

………………………….

do

………………………... zaprzestanę produkcji rolnej na gruntach rolnych o powierzchni
………………. ha, które stanowią …………….. % powierzchni użytków rolnych mojego
gospodarstwa.
Jednocześnie zobowiązuje się do utrzymania granic zwolnionych gruntów rolnych
w stanie nie prowadzącym do szkód na użytkach rolnych sąsiadujących,
a w szczególności ich zachwaszczenie.
Informacje dotyczące zwalnianych gruntów
Powierzchnia w ha
rodzaj
klasa
numer geodezyjny działki

…………………………………………

*niepotrzebne skreślić
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