
 UCHWAŁA NR XXXIII/61/2009
  Rady Gminy Zielonki
z dnia 28 września 2009 r.  

w  sprawie:  określenia  trybu  i  szczegółowych  warunków  udzielania  zwolnień  od  podatku 
rolnego gruntów gospodarstw rolnych, na których zaprzestano produkcji rolnej.

             Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 w związku  z art. 40  ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym ( T. jedn. DzU z 2001 r. nr 142, poz. 1591  z późn.zm.) oraz art. 12 ust. 9 
ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym ( T. jedn. DzU z 2006 r. nr 136, poz. 969  z  
późn.zm.)

Rada Gminy Zielonki uchwala, co następuje:

§ 1

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

§ 2

Uchwala się następujący tryb stosowania zwolnienia:
1. Zwolnienia stosuje się na pisemny wniosek podatnika składany na dzienniku podawczym 

Urzędu Gminy Zielonki.
2. Wniosek  podatnika  o  zastosowanie  zwolnienia  powinien  spełniać  wymogi  podania 

składanego  w  sprawach  podatkowych.  Podanie  to  powinno  w  szczególności  zawierać 
żądanie  zastosowania  zwolnienia,  okres  w  jakim  wnioskodawca  będzie  korzystał  ze 
zwolnienia oraz wskazanie,  poprzez podanie numerów działek i klas, na jakich gruntach 
zaprzestano produkcji rolnej.

3. Zwolnienie następuje w drodze decyzji Wójta.
4. Zwolnienie stosuje się od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym 

złożono wniosek.

§ 3

Uchwala się następujące warunki zastosowania zwolnienia:
1. Zwolnienie  może  objąć  grunty  gospodarstw  rolnych,  na  których  zaprzestano  produkcji 

rolnej,  z  tym  że  zwolnienie  nie  może  dotyczyć  więcej  niż  20%  powierzchni  użytków 
rolnych gospodarstwa rolnego, lecz nie więcej niż 10 ha.

2. Zwolnienie ma charakter czasowy i stosuje się je nie dłużej niż 3 lata w stosunku do tych 
samych gruntów.

3. Na gruntach, które korzystają ze zwolnienia, nie może być prowadzona produkcja rolna.
4. Grunty korzystające ze zwolnienia nie mogą mogą być wykorzystywane jako pastwiska.
5. Z gruntów korzystających ze zwolnienia nie można zbierać traw i siana na cele paszowe.
6. Grunty objęte zwolnieniem nie mogą zagrażać zachwaszczeniem gruntów sąsiednich.
7. Niedotrzymanie choćby jednego ze wskazanych warunków stanowi przesłankę stwierdzenia 

wygaśnięcia decyzji na podstawie której zostało zastosowane zwolnienie. 



§ 4

Podatnik  jest  zobowiązany  do  zawiadomienia  organu  podatkowego  o  każdym  rozpoczęciu 
użytkowania gruntu, który został objęty zwolnieniem w nieprzekraczalnym terminie 14 dni, od dnia 
rozpoczęcia użytkowania zwolnionego gruntu.

§ 5

Traci moc uchwała Nr 5/92 Rady Gminy Zielonki z dnia 15 lutego 1992 r. w sprawie: określenia 
trybu  i  szczegółowych  warunków udzielania  zwolnień  od  podatku  rolnego  za  użytki  rolne,  na 
których zaprzestano produkcji rolnej.

§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zielonki.

§ 7

Uchwała  wchodzi  w  życie  po  upływie  14  dni  od  dnia  ogłoszenia  w  Dzienniku  Urzędowym 
Województwa Małopolskiego i ma zastosowanie poczynając od 1 stycznia 2010 r. 

Przewodniczący Rady Gminy Zielonki

(-) Ryszard Krawczyk 



  Uzasadnienie

Zgodnie z art.  12 ust.  1 pkt 7 ustawy o podatku rolnym zwalnia się od podatku rolnego grunty 
gospodarstw rolnych, na których zaprzestano produkcji rolnej, z tym że zwolnienie może dotyczyć 
nie więcej niż 20 % powierzchni użytków rolnych gospodarstwa rolnego, lecz nie więcej niż 10 ha 
– na okres nie dłuższy niż 3 lata, w stosunku do tych samych gruntów. Tryb i warunki zwolnienia 
zgodnie z ust. 9 cytowanego artykułu określa, w drodze uchwały, Rada Gminy.
 Do chwili obecnej zasady te były określone w uchwale Rady Gminy Zielonki nr 5/92 z dnia 15 
lutego 1992 roku. Biorąc pod uwagę upływ czasu,  proponuje się podjęcie  tej  uchwały mającej 
charakter porządkowy i dostosowujący do aktualnie obowiązującego prawa.


