
 

 

UCHWAŁA NR XVIII/150/2020 

RADY MIEJSKIEJ W SYCOWIE 

z dnia 27 lutego 2020 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 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.  z 2019 r. 

poz. 506 ze zm.) oraz art. 12 ust. 9 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2019 r. 

poz. 1256 ze zm.) Rada Miejska w Sycowie uchwala, co następuje: 

§ 1. Określa tryb i szczegółowe warunki zwolnienia od podatku rolnego gruntów gospodarstw rolnych,  

na których zaprzestano produkcji rolnej, o którym mowa w art. 12 ust. 1 pkt 7 ustawy o podatku rolnym, 

zwanego dalej „zwolnieniem”. 

§ 2. 1. Zwolnienie stosuje się na wniosek podatnika który zawiera co najmniej: 

1) oznaczenie podatnika, 

2) powierzchnię gruntów gospodarstwa rolnego, na których zaprzestano produkcji rolnej (w szczególności 

miejsce położenia gruntu, numer działki, rodzaj użytku rolnego, jego klasę); 

3) datę zaprzestania produkcji rolnej; 

4) ogólną powierzchnię użytków rolnych wchodzących w skład gospodarstwa rolnego; 

5) okres na jaki przewiduje się zaprzestanie produkcji rolnej; 

6) oświadczenie o spełnieniu warunków zwolnienia wymienionych w § 3 ust. 1 pkt 1-5; 

7) zobowiązanie podatnika do realizowania obowiązku wymieniowego w § 3 ust. 1 pkt 6. 

§ 3. 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) zaprzestanie produkcji zwierzęcej; 

5) zaprzestanie chowu i hodowli ryb na gruntach pod stawami; 

6) utrzymywanie gruntów w stanie niezagrażającym rozprzestrzenianiu się chwastów. 

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

§ 4. Podatnik zobowiązany jest do pisemnego zawiadomienia organu podatkowego o wszelkich zaistniałych 

zmianach sposobu użytkowania gruntów podlegających zwolnieniu w terminie 14 dni od ich zaistnienia  
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§ 5. Traci moc uchwała nr XV/116/2019 Rady Miejskiej w Sycowie z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie 

trybu i szczegółowych warunków zwolnienia od podatku rolnego gruntów gospodarstw rolnych, na których 

zaprzestano produkcji rolnej.  

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Syców. 

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

Województwa Dolnośląskiego.  

Przewodniczący Rady Miejskiej w Sycowie: 

R. Dziergwa 
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