UCHWAŁA NR XLVII/272/2006
Rady Gminy Frysztak
z dnia 27 października 2006 r.
w sprawie trybu i szczegółowych warunków zwolnienia od podatku rolnego
użytków rolnych, na których zaprzestano produkcji rolnej
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (jednolity tekst: Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz.1591 z późn. zm.) oraz art. 12 ust. 1 pkt. 7
i ust. 9 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz.U. z 2006 r., Nr 136, poz. 969)
Rada Gminy uchwala co

n a s t ę p u j e:

§1
Uchwała określa tryb i szczegółowe warunki zwolnienia od podatku rolnego użytków rolnych, na
których zaprzestano produkcji rolnej na okres nie dłuższy niż 3 lata.
§2
1. Zwolnienie, o którym mowa w § 1 przysługuje podatnikom, którzy:
1) o zaprzestaniu produkcji rolnej zgłoszą pisemnie Wójtowi Gminy najpóźniej w terminie do
dnia 31 grudnia roku poprzedzającego rok w którym rozpoczyna się zwolnienie,
2) zaprzestaną produkcji rolnej na gruntach ornych i utrzymywać je będą w okresie wegetacji
roślin w czarnym ugorze w sposób nie powodujący ujemnych wpływów na przyległe użytki
rolne,
3) spełnią łącznie wszystkie inne warunki zwolnienia wynikające z niniejszej uchwały.
2. Za czarny ugór uważa się pole nie obsiewane, ale uprawiane, odpoczywające w celu regeneracji
żyzności gleby, zniszczenia chwastów i nagromadzenia wody.
§3
W pisemnym zgłoszeniu o zaprzestaniu produkcji rolnej podatnik powinien podać:
1) swoje imię, nazwisko i adres zamieszkania,
2) okres, na który zaprzestaje produkcji rolnej,
3) rodzaj użytków, ich położenie, klasy gleboznawcze, powierzchnię i numery ewidencyjne
gruntów, które podlegają zwolnieniu od podatku rolnego,
4) inne dane, których podanie podatnik uważa za niezbędne.
§4
Zwolnienie od podatku rolnego nie przysługuje podatnikom, którzy po zgłoszeniu zaprzestania
produkcji rolnej dokonują zbioru traw i wypasania zwierząt na objętych zgłoszeniem trwałych
łąkach i pastwiskach oraz dokonują zbioru owoców w sadach lub innych plantacjach wieloletnich
na gruntach objętych zgłoszeniem.
§5
Podatnik zobowiązany jest zawiadomić pisemnie Wójta Gminy o utracie warunków do zwolnienia,
o którym mowa w § 1 najpóźniej w terminie do 30 dni od dnia powstania okoliczności powodującej
utratę warunków do zwolnienia.

§6
Pracownicy organu podatkowego upoważnieni do dokonywania czynności kontrolnych
i przeprowadzania oględzin użytków rolnych, które objęte zostały zgłoszeniem o zaprzestaniu
produkcji rolnej, mogą żądać od podatnika wyjaśnień – informacji niezbędnych do ustalenia
obowiązku podatkowego w podatku rolnym.
§7
Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy Frysztak, zaś nadzór nad jej wykonaniem powierza
się Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Frysztak.
§8
Uchwała zostanie podana do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicach
informacyjnych w Urzędzie Gminy Frysztak.
§9
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Podkarpackiego i ma zastosowanie do podatku należnego poczynając od roku
podatkowego 2007.

