UCHWAŁA NR III/15/2006
RADY GMINY SUCHY LAS
z dnia 14 grudnia 2006 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, art. 40 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o
samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62,
poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 271 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. Nr172, poz.
1441 i Nr 175, poz. 1457 oraz z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 175, poz. 1457, Nr 181, poz. 1337) oraz
art. 12 ust. 9 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2006 r. Nr 135, poz. 969,
Dz. U. z 2005 r. Nr 143, poz. 1199) Rada Gminy Suchy Las uchwala, co następuje:

§ 1.
1. Określa się tryb i szczegółowe warunki zwolnienia od podatku rolnego gruntów gospodarstw
rolnych, na których zaprzestano produkcji rolnej:
a)
zwolnienie moŜe dotyczyć nie więcej niŜ 20 % powierzchni uŜytków rolnych
gospodarstwa rolnego, lecz nie więcej niŜ 10 ha,
b)
w stosunku do tych samych gruntów zwolnienia udziela się na okres nie dłuŜszy niŜ 3
lata, ale nie krótszy niŜ 12 miesięcy,
c)
zwolnienia udziela się od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w
którym złoŜono wniosek,
d)
zwolnienia nie stosuje się do gruntów gospodarstw rolnych, na których dokonuje się
wypasu lub koszenia traw.
2. Zwolnienia udziela się na pisemny wniosek złoŜony przez podatnika podatku rolnego.
§ 2.
1. Wniosek, o którym mowa w § 1, winien zawierać:
- przyczynę i okres planowanego zaprzestania produkcji rolnej,
- połoŜenie i powierzchnię gruntów,
- klasę gruntów.
2. Zwolnienia udziela się w drodze decyzji wydanej przez Wójta Gminy Suchy Las po
przeprowadzeniu oględzin gruntów.
3. Podatnik, któremu udzielono zwolnienia na zasadach określonych w niniejszej uchwale, jest
zobowiązany przez okres zwolnienia:
a) utrzymywać grunty w odpowiedniej kulturze rolnej, a w szczególności nie dopuszczać i
przeciwdziałać rozprzestrzenianiu się chwastów poza granice gruntów zwolnionych od
podatku,
b) informować Wójta Gminy Suchy Las o kaŜdej zmianie mającej wpływ na zwolnienie, w tym w
szczególności podjęcia produkcji rolnej,
c) o zmianach, o których mowa w pkt b, podatnik podatku rolnego jest zobowiązany
poinformować pisemnie w terminie nie później niŜ 14 dni od daty zaistnienia zmiany.
4. W przypadku stwierdzenia naruszenia postanowień zawartych w ust. 3, zwolnienie podlega
cofnięciu.
§ 3.
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Suchy Las.
§ 4.
Uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Wielkopolskiego, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2007r.

