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Zatwierdzony przez .........................

UCHWAŁA NR XIII.75.2019
RADY GMINY KOMPRACHCICE

z dnia 26 września 2019 r.

w sprawie określenia 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 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. 
poz. 506, poz. 1309) oraz art. 12 ust. 9 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2019 r. 
poz. 1256, poz. 1309) Rada Gminy Komprachcice uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się tryb i szczegółowe warunki zwolnienia od podatku rolnego gruntów gospodarstw rolnych, 
na których zaprzestano produkcji rolnej, o których mowa w art. 12 ust. 1 pkt 7 ustawy o podatku rolnym 
zwanego dalej "zwolnieniem".

§ 2. 1. Zwolnienie następuje na wniosek podatnika.

2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1 powinien zostać złożony Wójtowi Gminy Komprachcice i zawierać:

1) oznaczenie podatnika;

2) określenie gruntów gospodarstw rolnych, na których zaprzestano produkcji rolnej (w szczególności miejsce 
położenia gruntu, numer działki, powierzchnię i klasę użytków rolnych);

3) okres na jaki przewiduje się zaprzestanie produkcji rolnej (do 3 lat).

3. Zwolnienie stosuje się od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym podatnik 
złożył wniosek.

4. Jeżeli okres zwolnienia rozpoczyna się lub kończy w ciągu roku podatkowego, podatek rolny pobiera się 
proporcjonalnie do liczby miesięcy, w których nie obowiązywało zwolnienie.

§ 3. Zwolnienie następuje w drodze decyzji Wójta Gminy Komprachcice w sprawie zwolnienia od podatku 
rolnego należnego za okres objęty zwolnieniem.

§ 4. 1. Warunki zwolnienia są następujące:

1) zaprzestanie uprawy roślin;

2) niewykorzystywanie gruntów na cele pastwiskowe;

3) niedokonywanie zbioru traw i siana na cele paszowe;

4) utrzymywanie gruntów w stanie niezagrażającym rozprzestrzenianiu się chwastów.

2. Warunki określone w ust. 1 muszą być spełnione łącznie.

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

4. W razie niedopełnienia chociażby jednego z warunków określonych w ust. 1, Wójt Gminy Komprachcice 
stwierdza wygaśnięcie decyzji o której mowa § 3 w całości lub części oraz ustala wysokość zobowiązania 
podatkowego, począwszy od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło 
zdarzenie powodujące utratę prawa do zwolnienia.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Komprachcice.
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§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Opolskiego. 

 

Przewodniczący Rady Gminy

Krzysztof Szopa
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