
UCHWAŁA NR XXIV/136/2020
RADY GMINY PIONKI

z dnia 16 listopada 2020 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 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 
713 ze zm.) i art. 12 ust. 9 w związku z art.12 ust.1 pkt 7 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym 
(Dz. U. z 2020 r. poz. 333 ze zm.) Rada Gminy Pionki uchwala, co następuje: 

§ 1. Określa się tryb i szczegółowe warunki zwolnienia od podatku rolnego gruntów gospodarstw rolnych, na 
których zaprzestano produkcji rolnej. 

§ 2. Zwolnienie od podatku rolnego gruntów gospodarstw rolnych, na których zaprzestano produkcji rolnej 
następuje na wniosek podatnika którego wzór stanowi załącznik do uchwały: 

§ 3. Zwolnienie przysługuje, jeżeli spełnione są łącznie następujące warunki: 

1) zaprzestanie uprawy roślin, zasiewów; 

2) zaprzestanie wykorzystywania gruntów na cele pastwiskowe i hodowlane, w tym produkcji i wypasu zwierząt, 
hodowli ryb; 

3) zaprzestanie dokonywania zbioru traw i siana na cele paszowe; 

4) stosowanie zabiegów agrotechnicznych mających na celu utrzymywanie gruntów w stanie nie zagrażającym 
rozprzestrzenianiu się chwastów (pozostawienie w ugorze czarnym lub dokonywanie oprysków).

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pionki. 

§ 5. 1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego 

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021r.

 

Przewodniczący Rady Gminy 

Dariusz Gonciarz
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 Załącznik do uchwały nr XXIV/136/2020 Rady Gminy Pionki  

z dnia 16.11.2020r. w sprawie trybu i szczegółowych 

warunków zwolnienia od podatku rolnego gruntów 

gospodarstw rolnych, na których zaprzestano produkcji 

rolnej  

 

                                                                             Wójt Gminy Pionki  

…………………………………………. 

Imię i nazwisko  

…………………….. 

 adres  

……………….……… 

 NIP/PESEL  

                                                                                   WNIOSEK  

Wnoszę o zwolnienia od podatku rolnego użytków rolnych, na których zaprzestano produkcji rolnej .  

Dane do udzielenia zwolnienia na podstawie art.12 ust.1 pkt 7¹ ustawy o podatku rolnym:  

1) data zaprzestania produkcji rolnej………………………………………… 

2) ogólna powierzchnia użytków rolnych wchodzących w skład gospodarstwa rolnego…………………… . 

3) dane działek, których wniosek dotyczy: 

a) działka nr ewidencyjny ………….,  obręb ………………, powierz. w ha …………………       rodzaj użytku….. 

………. , klasa użytku ………..  

b) działka nr ewidencyjny ………….,  obręb ………………, powierz. w ha …………………       rodzaj użytku……. 

………. , klasa użytku ………..  

c) działka nr ewidencyjny ………….,  obręb ………………, powierz. w ha …………………      rodzaj użytku 

……..………. , klasa użytku ……….. 

d) działka nr ewidencyjny ………….,  obręb ………………, powierz. w ha …………………     rodzaj użytku…... 

………. , klasa użytku ……….. 

4)zamierzony okres zwolnienia…………………………………………..(od 1 do 3 lat) .…………………………………………                                                     

 

(podpis podatnika)  
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