
 

 

UCHWAŁA NR XXXIX/430/2018 

RADY MIEJSKIEJ SKOCZOWA 

z dnia 17 kwietnia 2018 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, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 

o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 z późn. zm.) oraz art. 12 ust. 9 w związku 

z art. 12 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., 

poz. 1892), 

Rada Miejska Skoczowa 

uchwala: 

§ 1. Uchwała określa tryb i szczegółowe warunki zwolnienia od podatku rolnego gruntów gospodarstw 

rolnych, na których zaprzestano produkcji rolnej, zwanej dalej „zwolnieniem”. 

§ 2. 1. Zwolnienie stosuje się na pisemny wniosek podatnika złożony do organu podatkowego. 

2. Zwolnienie następuje na podstawie decyzji wydanej przez organ podatkowy. 

3. W decyzji, o której mowa w ust. 2 Burmistrz określa okres zwolnienia na podstawie danych 

zadeklarowanych we wniosku, jednak na okres nie dłuższy niż 3 lata, w stosunku do tych samych gruntów. 

4. Wniosek powinien zawierać: 

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

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

2) datę zaprzestania produkcji rolnej; 

3) zamierzony okres zaprzestania produkcji rolnej na gruntach gospodarstw rolnych; 

4) przyczynę zaprzestania produkcji rolnej. 

5. Burmistrz Miasta Skoczowa może wezwać podatnika o dodatkowe wyjaśnienia i dokumenty. 

§ 3. 1. Warunki zwolnienia są następujące: 

1) utrzymanie gruntów nieużywanych rolniczo, jako ugór czarny (tj. pole czasowo wyłączone z produkcji 

rolniczej, na którym wykonywana jest pielęgnacja mechaniczna w celu niedopuszczenia do zachwaszczenia 

pola); 

2) zaprzestanie uprawy roślin, zasiewów; 

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

4) zaprzestanie dokonywania zbioru traw i siana na cele paszowe; 
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5) utrzymanie gruntów w stanie niezagrażającym rozprzestrzenianiu się chwastów i szkodników rolnych oraz 

utracie rolniczych wartości użytkowych. 

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

3. W celu ustalenia czy dany grunt spełnia warunki zwolnienia pracownicy organu podatkowego 

przeprowadzają kontrolę gruntów, na których zaprzestano produkcji rolnej. Kontrola gruntów podlegających 

zwolnieniu może również zostać przeprowadzona w czasie trwania okresu zwolnienia. 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Skoczowa. 

§ 5.  Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz na tablicy 

ogłoszeń Urzędu Miejskiego i w „Wieściach Skoczowskich”.  

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

Śląskiego. 

  

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Skoczowa 

 

 

Rajmund Dedio 
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