
UCHWAŁA Nr III/14/2006 

Rady Miasta Sandomierza 

z dnia 20 grudnia 2006 r. 

 

w sprawie trybu i szczegółowych warunków zwolnienia od podatku rolnego u�ytków rolnych na 
których zaprzestano produkcji rolnej 

 
 
     Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz�dzie gminnym (tekst 
jednolity: Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 
984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 
102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r Nr 172, poz. 1441, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 ) oraz art. 12 
ust. 9 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2006 r. Nr 136 , 
poz. 969)  uchwala si� co nast�puje: 
 

§ 1 
 
Uchwała okre�la tryb i szczegółowe warunki zwolnienia od podatku rolnego u�ytków rolnych, na 
których zaprzestano produkcji rolnej, zwanego dalej „zwolnieniem”. 
 

§ 2 
 
1. Zwolnienie nast�puje na wniosek podatnika. 
2. Pocz�tek okresu zwolnienia nie mo�e by� wcze�niejszy ni� pierwszy dzie� miesi�ca 

nast�puj�cego po zło�eniu wniosku, o którym mowa w ust. 1. 
3. Wniosek powinien zawiera� dane dotycz�ce gruntu, którego ma dotyczy� zwolnienie (w 

szczególno�ci numer działki wg ewidencji gruntów, powierzchni i klasy) oraz okre�li� zamierzony 
okres zwolnienia (1-3 lata). 

§ 3 
 
1. Warunki zwolnienia s� nast�puj�ce: 

a) zaprzestanie uprawy ro�lin, 
b) nie wykorzystywanie gruntów na cele pastwiskowe, 
c) nie dokonywanie zbioru traw i siana na cele paszowe, 
d) utrzymanie gruntów w stanie nie zagra�aj�cym rozprzestrzenianiu si� chwastów. 

2. Warunki okre�lone w ust. 1 musz� by� spełnione ł�cznie. 
§ 4 

1. Zwolnienie nast�puje w drodze decyzji Burmistrza. 
2. W razie niedopełnienia chocia�by jednego z zastrze�onych warunków organ podatkowy stwierdza 

wyga�ni�cie w cało�ci lub w cz��ci decyzji, o której mowa w pkt 1. 
3. Podatnik jest zobowi�zany do zawiadomienia Urz�du Miejskiego w Sandomierzu w  terminie 14 

dni o zaistniałych zmianach w przypadku wcze�niejszego podj�cia produkcji na wył�czonych 
u�ytkach rolnych. 

§ 5 
 
Uchwała wchodzi w �ycie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urz�dowym 
Województwa  �wi�tokrzyskiego. 

Przewodnicz�cy 

Rady Miasta 

Janusz Sochacki 


