
UCHWAŁA NR XXXVIII/303/2013
RADY MIEJSKIEJ W WOLBORZU

z dnia 28 listopada 2013 r.

w sprawie 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 1990r. o samorządzie gminnym (t. j. 
Dz. U. z 2013r.  poz. 594, poz. 645), art. 12 ust. 1 pkt 7 i ust. 9, art.13d ust.1  ustawy z dnia 15 listopada 
1984r. o podatku rolnym (t. j. Dz. U. z 2006r. Nr 136, poz. 969, Nr 191, poz. 1412, Nr 245, poz. 1775, Nr 
249, poz. 1825; z 2007r. 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: z 2013r. poz. 660), 

Rada Miejska w Wolborzu uchwala, co następuje: 
§ 1. Określa się tryb i szczegółowe warunki zwolnienia od podatku rolnego gruntów gospodarstw 

rolnych, na których zaprzestano produkcji rolnej. 

§ 2. 1. Zwolnienie stosuje się na pisemny wniosek podatnika. Wzór wniosku określa załącznik  Nr 
1 do mniejszej uchwały. 

2. Wniosek powinien zawierać dane niezbędne do ustalenia prawa do zwolnienia, a w szczególności: 

a) imię i nazwisko oraz adres podatnika, 

b) powierzchnię gruntów rolnych, na których podatnik zaprzestał lub zamierza zaprzestać produkcji 
rolnej, obręb i numer ewidencyjny działek oraz klasę bonitacyjną, 

c) zamierzony okres zaprzestania produkcji rolnej na gruntach gospodarstw rolnych, 

d) wnioskowany okres zastosowania zwolnienia, 

e) łączną powierzchnię użytków rolnych gospodarstwa rolnego.

3. Zwolnienie przysługuje najwcześniej od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu 
w którym złożono wniosek. 

4. Zwolnienie następuje w drodze decyzji Burmistrza, w której organ podatkowy określa okres 
zwolnienia na podstawie danych zadeklarowanych we wniosku, jednak na okres nie dłuższy niż 3 lata 
w stosunku do tych samych gruntów.

§ 3. 1. W okresie zwolnienia podatnik zobowiązany jest : 

a) zaprzestania uprawy roślin, 

b) nie wykorzystywania gruntów na cele pastwiskowe, 

c) zaprzestania dokonywania zbioru traw i siana na cele paszowe, 

d) utrzymywania  gruntów w stanie nie zagrażającym rozprzestrzenianiu się chwastów.

2. O wszelkich zaistniałych zmianach sposobu użytkowania gruntów podatnicy są zobowiązani 
zawiadomić organ podatkowy w terminie 14 dni od zaistnienia zmian. 

3. W razie niedopełnienia warunków określonych w ust. 1 uchwały, podatnik traci prawo do 
zwolnienia, a organ podatkowy ustala wysokość zobowiązania podatkowego, począwszy od pierwszego 
dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło zdarzenie powodujące utratę prawa do 
zwolnienia, 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Wolborza. 
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§ 5. Traci moc Uchwała Nr XXVI/118/96 Rady Gminy w Wolborzu z dnia 19 grudnia 1996r. 
w sprawie ustalenia warunków i trybu zwolnienia z podatku użytków rolnych na  których zaprzestano 
produkcji rolnej. 

§ 6. Uchwała wchodzi w życie  po upływie 14 dni od  ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Łódzkiego, nie wcześniej jednak niż z dniem 1 stycznia 2014r. 

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Wolborzu

Tadeusz Wąs
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Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXVIII/303/2013 

Rady Miejskiej w Wolborzu 

z dnia 28 listopada 2013 r. 

………………………………………………………………… 

(imię i nazwisko lub nazwa wnioskodawcy)

………………………………………………………………… 

(adres wnioskodawcy)

Burmistrz Wolborza 

ul. Pl. Jagiełły 28
97-320 Wolbórz

WNIOSEK 

o zastosowanie zwolnienia od podatku rolnego gruntów gospodarstwa rolnego, na których 
zaprzestano produkcji rolnej

Zwracam się z prośbą o zastosowanie zwolnienia z podatku rolnego gruntów z powodu zaprzestania 
produkcji rolnej na gruntach gospodarstwa rolnego, którego jestem właścicielem/posiadaczem. 

1. Położenie gospodarstwa rolnego, którego dotyczy wniosek …………………… 

2. Grunty, na których zaprzestałem/zamierzam zaprzestać produkcji rolnej: 

1) działka nr ewidencyjny ………………………….. obręb……..………………... 

a) powierzchnia  ………………… ha w klasie bonitacji ……………………… 

b) powierzchnia  ………………… ha w klasie bonitacji ……………………… 

c) powierzchnia  ………………… ha w klasie bonitacji ………………………

2) działka nr ewidencyjny ………………………… obręb………………….……. 

a) powierzchnia  ………………… ha w klasie bonitacji …………………….... 

b) powierzchnia  ………………… ha w klasie bonitacji ……………………… 

c) powierzchnia  ………………… ha w klasie bonitacji ………………………

3. Powierzchnia użytków rolnych w gospodarstwie rolnym, w skład którego wchodzą grunty  
wnioskowane do zwolnienia, wynosi ……………………… ha 

4. Powierzchnia gruntów gospodarstwa rolnego wnioskowana do objęcia zwolnieniem wynosi  łącznie 
…………… ha, co stanowi ………….. % powierzchni użytków rolnych w gospodarstwie rolnym. 

5. Zamierzam zaprzestać produkcji rolnej na ww. gruntach na okres od ……........ do 
….………………….. . 

6. Wnoszę o zastosowanie zwolnienia z podatku rolnego na okres od ………… do …………........... . 
Jednocześnie zobowiązuję się do utrzymania zwolnionych gruntów w stanie nie powodującym szkód na 
gruntach sąsiadujących. 

……………………………………………. 

(data i podpis wnioskodawcy)
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