
 

 

UCHWAŁA NR VII/44/15 

RADY MIEJSKIEJ W BYCZYNIE 

z dnia 26 marca 2015 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 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 

roku, poz. 594 ze zm.) oraz art. 12 ust. 9 i 13d ustawy z dnia 15 listopada 1984 roku o podatku rolnym (Dz. U. 

z 2013 roku, poz. 1381 ze. zm.), Rada Miejska w Byczynie 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" w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. 

§ 2. Określa się wzór wniosku składanego przez podatnika, w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 2  

do niniejszej uchwały. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Byczyny. 

§ 4. Traci moc uchwała nr II/10/92 Rady Miasta i Gminy w Byczynie z dnia 18 marca 1992 roku w sprawie 

trybu i szczegółowych warunków zwolnienia od podatku rolnego użytków rolnych klas I-IV na których 

zaprzestano produkcji rolnej. 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Opolskiego. 

  

 Przewodniczący 

 Rady Miejskiej w Byczynie 

 

Adam Radom 
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WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO

Opole, dnia 3 kwietnia 2015 r.

Poz. 825



Załącznik nr 1  

do uchwały nr VII/44/15 

Rady Miejskiej w Byczynie 

z dnia 26 marca 2015 r. 

Tryb i szczegółowe warunki zwolnienia od podatku rolnego gruntów gospodarstw rolnych,  

na których zaprzestano produkcji rolnej 

1. Zwolnienie od podatku rolnego gruntów gospodarstw rolnych, na których zaprzestano produkcji rolnej 

stosuje się na pisemny wniosek podatnika złożony do organu podatkowego. 

2. Wniosek, o którym mowa w pkt 1, powinien zawierać: 

a) imię i nazwisko oraz adres podatnika, 

b) określenie gruntów gospodarstw rolnych, na których zaprzestano produkcji rolnej (w szczególności 

miejsce położenia gruntu, numer ewidencyjny działek, powierzchnię i klasę użytków rolnych), 

c) okres na jaki przewiduje się zaprzestanie produkcji rolnej, 

d) łączną powierzchnię użytków rolnych gospodarstwa rolnego, 

e) przyczynę zaprzestania produkcji rolnej. 

3. Zwolnienie stosuje się od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym złożono 

wniosek. 

4. Zwolnienie podatkowe stosuje się na podstawie decyzji wydanej przez organ podatkowy na wniosek 

podatnika. 

5. Warunki zwolnienia są następujące: 

a) zaprzestanie uprawy roślin, zasiewów, 

b) zaprzestanie wykorzystywania gruntów na cele pastwiskowe, w tym wypasu zwierząt, 

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

d) utrzymanie gruntów w stanie nie zagrażającym rozprzestrzenianiu się chwastów (pozostawienie w czarnym 

ugorze lub dokonywanie oprysków chemicznych). 

6. Warunki określone w pkt 5 muszą być spełnione łącznie. 

7. Podatnik jest zobowiązany do zawiadomienia organu podatkowego o wszelkich zaistniałych zmianach 

sposobu użytkowania gruntów w terminie 14 dni od dnia zaistnienia zmian. 

8. W razie niedopełnienia warunków określonych w pkt 5 podatnik traci prawo do zwolnienia, a organ 

podatkowy w drodze decyzji ustala wysokość zobowiązania podatkowego począwszy od pierwszego dnia 

miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło zdarzenie powodujące utratę prawa do zwolnienia.
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Załącznik nr 2 

 do uchwały nr VII/44/15 

Rady Miejskiej w Byczynie 

z dnia 26 marca 2015 r. 

....................................................... 

(imię i nazwisko wnioskodawcy) 

...................................................... 

(adres wnioskodawcy) 

         Burmistrz Byczyny 

         ul. Rynek 1 

         46-220 Byczyna 

WNIOSEK 

o zwolnienie od podatku rolnego gruntów gospodarstwa rolnego,  

na których zaprzestano produkcji rolnej 

Zwracam się z prośbą o zwolnienie od podatku rolnego gruntów gospodarstwa rolnego, którego jestem 

właścicielem/posiadaczem, z powodu zaprzestania produkcji rolnej na tych gruntach. 

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

2. Grunty, na których zaprzestano produkcji rolnej: 

1) działka nr ewidencyjny ........................... 

a) powierzchnia ...................................ha, klasa użytków rolnych .................................................................. 

b) powierzchnia ...................................ha, klasa użytków rolnych ................................................................. 

c) powierzchnia ...................................ha, klasa użytków rolnych ................................................................. 

2) działka nr ewidencyjny ........................... 

a) powierzchnia ...................................ha, klasa użytków rolnych .................................................................. 

b) powierzchnia ...................................ha, klasa użytków rolnych ................................................................. 

c) powierzchnia ...................................ha, klasa użytków rolnych ................................................................. 

3) Powierzchnia użytków rolnych w gospodarstwie rolnym, w skład którego wchodzą grunty wnioskowane  

do zwolnienia, wynosi ............................. ha. 

4. Powierzchnia gruntów gospodarstwa rolnego do objęcia zwolnieniem wynosi łącznie ........................ ha, 

co stanowi ........................... % powierzchni użytków rolnych w gospodarstwie rolnym 

5. Wnoszę o zastosowanie zwolnienia od podatku rolnego na okres od ................................ do ..................... 

6. Przyczyny zaprzestania produkcji rolnej 

.......................................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................................... 

     

     

      ................................................................... 

(data i podpis wnioskodawcy) 
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