
 

 

UCHWAŁA NR XIV/74/2019 

RADY GMINY BOROWA 

z dnia 29 listopada 2019 r. 

w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa  

obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Borowa w 2020 roku oraz określenia  

trybu i szczególnych warunków zwolnień z podatku rolnego 

Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym (j.t.: Dz. U. z 2019 r., poz. 506 z późn. zmianami), art. 6 ust. 3 oraz art. 12 ust. 9 ustawy z dnia 

15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (j.t. Dz. U. z 2019 r., poz. 1255 z późn. zmianami) 

Rada Gminy Borowa uchwala, co następuje: 

§ 1. Obniża się średnią cenę skupu żyta ogłoszoną w Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu 

Statystycznego z dnia 18 października 2019 r. w sprawie ceny skupu żyta za 11 kwartałów będącej podstawą 

do ustalenia podatku rolnego na terenie Gminy Borowa z kwoty 58,46 zł za q do kwoty 52,00 zł za q. 

§ 2. Określa się tryb i warunki zwolnienia od podatku rolnego od gruntów stanowiących użytki rolne, na 

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

1. Zwolnienie stosuje się na pisemny wniosek podatnika 

2. Wniosek o którym mowa w punkcie 1 winien być złożony przed   rozpoczęciem roku podatkowego 

i powinien określać: 

a) obszar 

b) numer działki 

c) ile lat grunt nie będzie użytkowany 

d) termin zaprzestania produkcji rolnej . 

3. Nie użytkowany grunt należy utrzymywać w czarnym ugorze na   gruntach ornych . 

4. Za grunty na których zaprzestano produkcji rolnej nie uważa się użytków zielonych na których wypasa, 

wykasza się lub dokonuje zbioru w sadach. 

5. O każdej zmianie w sposobie użytkowania tego gruntu należy powiadomić Wójta Gminy. 

6. Wyłączony grunt w okresie zwolnienia podlegał będzie stałej kontroli. 
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§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Podkarpackiego i ma zastosowanie do podatku rolnego należnego w 2020 roku. 

  

 Przewodniczący  

Rady Gminy Borowa 

 

 

Mieczysław Wiącek 
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