
 

 

UCHWAŁA NR 521/LVI/2018 

RADY GMINY CZERWONAK 

z dnia 18 października 2018 r. 

w sprawie ulgi w podatku rolnym na 2019 rok 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. 

z 2018 r. poz. 994, 1000, 1349 i 1432) oraz art. 13e ustawy z dnia 15 listopada 1984 roku o podatku rolnym 

(Dz. U. z 2017 r., poz. 1892 oraz z 2018 r. poz. 1669)  uchwala  się, co następuje: 

§ 1. Wprowadza się ulgę w podatku rolnym w wysokości 100%  I i II raty podatku rolnego za 2019 rok. 

§ 2. Ulgę stosuje się w stosunku do gruntów gospodarstw rolnych dotkniętych suszą, co do których 

Komisja do szacowania zakresu i wysokości szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji 

rolnej powołanej przez Wojewodę Wielkopolskiego zarządzeniem nr 263/15 z dnia 30.04.2015 r.  sprawie 

powołania Komisji do szacowania zakresu i wysokości szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych 

produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez suszę, grad, deszcz nawalny, ujemne skutki 

przezimowania, przymrozki wiosenne, powódź, huragan, piorun, obsunięcie się ziemi lub lawinę, sporządziła 

protokół z oszacowania strat spowodowanych klęską suszy. 

§ 3. Pomoc udzielona na podstawie niniejszej uchwały stanowi pomoc de minimis, o której mowa 

w rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1408/2013 z dnia 18 grudnia 2013 roku w sprawie stosowania art. 107 i 108 

Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rolnym (Dz. Urz. UE L 

352 z 24.12.2013 r., str. 9). 

§ 4. 1. Ulgę stosuje się na wniosek podatnika, do którego zostały załączone: 

1) kopia protokołu z oszacowania strat spowodowanych klęską suszy, 

2) formularz Informacji składanych przez podmioty ubiegające się o pomoc de minimis w rolnictwie lub 

rybołówstwie stanowiący załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2010 r. 

w sprawie informacji składanych przez podmioty ubiegajace się o pomoc de minimis w rolnictwie lub 

rybołówstwie (Dz.U. z 2010 r., Nr 121, poz. 810), 

3) wszystkie zaświadczenia o pomocy de minimis, a także o pomocy de minimis w rolnictwie lub 

rybołówstwie, jakie otrzymał podatnik w roku, w którym ubiega się o pomoc, oraz w ciągu 

2 poprzedzających go lat podatkowych, albo oświadczenia o wielkości pomocy de minimis oraz pomocy de 

minimis w rolnictwie lub rybołówstwie otrzymanej w danym okresie, albo oświadczenia o nieotrzymaniu 

takiej pomocy w tym okresie. 

2. Termin złożenia wniosku upływa w dniu 31 grudnia 2018 roku. 
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3. Ulga nie zostanie udzielona w stosunku do tych gruntów gospodarstw rolnych dotkniętych  suszą, co do 

których wydano decyzję o umorzeniu zaległości podatkowej za 2018 rok oraz w przypadku przekroczenia 

dopuszczalnej pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie określonej w rozporządzeniu Komisji (UE) 

nr 1408/2013 z dnia 18 grudnia 2013 roku w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii 

Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rolnym (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013 r., str. 9). 

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Czerwonak. 

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

Województwa Wielkopolskiego.  

  

 Przewodniczący Rady Gminy Czerwonak 

(-) Marcin Wojtkowiak 
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