
WNIOSEK O ZWOLNIENIE
OD PODATKU ROLNEGO UŻYTKÓW

ROLNYCH, NA KTÓRYCH
ZAPRZESTANO PRODUKCJI ROLNEJ

FN 09

Miejsce załatwienia
sprawy:

Urząd Gminy Kocmyrzów – Luborzyca
Referat Finansowy
Inspektor – Bożena Prowadzisz, Inspektor – Grażyna Tłustowska
I piętro, pokój nr 11
tel. 012-387-14-10 wewn. 14 

Miejsce złożenia 
dokumentów:

Kancelaria ogólna (Dziennik podawczy) – I piętro, hol
Godziny pracy: poniedziałek:           9.00-18.00
                       wtorek-czwartek:     7.00-15.00
                       piątek:                    7.00-14.00

Podstawa prawna: ➢ Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (t.j.  Dz. U.
z 2017 r. poz. 1892 z późn. zm.). 

➢ Uchwała Nr XXIII/145/08 Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca z dnia
14  listopada  2008  r.  w  sprawie  trybu  i  warunków  zwolnienia  od
podatku  rolnego  gruntów  gospodarstw  rolnych,  na  których
zaprzestano produkcji rolnej.

Wymagane 
dokumenty:

➢ Wniosek, który powinien zawierać:
1. imię i nazwisko podatnika,
2. okres, na jaki zamierza zaprzestać produkcji rolnej,
3. numer działki, klasę gruntu i powierzchnię.

➢ Oświadczenie podatnika o zaprzestaniu produkcji rolnej.

Opłaty: Na podstawie ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej
(t.j.  Dz.  U.  z  2018  r  poz.  1044  z  późn.  zm.)  nie  podlega  opłacie
skarbowej.

Termin załatwienia
sprawy:

Do 30 dni od daty złożenia wniosku.

Tryb odwoławczy: Odwołanie  od  decyzji  wnosi  się  do  Samorządowego  Kolegium
Odwoławczego w Krakowie ul. Lea 10 za pośrednictwem Wójta Gminy
Kocmyrzów-Luborzyca  w  terminie  14  dni  od  daty  doręczenia  decyzji
stronie.

Uwagi: ➢ Zwalnia  się  od  podatku  rolnego  grunty  gospodarstw  rolnych,
na których zaprzestano produkcji  rolnej, z tym że zwolnienie może
dotyczyć  nie  więcej  niż  20%  powierzchni  użytków  rolnych
gospodarstwa  rolnego,  lecz  nie  więcej  niż  10  ha  -  na  okres
nie dłuższy niż 3 lata, w stosunku do tych samych gruntów.

➢ Warunkiem  zwolnienia  jest  faktyczne  wyłączenie  gruntów
z użytkowania oraz utrzymanie ich w dobrej kulturze rolnej zgodnie
z rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 04 marca
2009 r. w sprawie minimalnych norm (Dz. U. Nr 40, poz. 327 z późn.
zm.).

➢ Fakt  zaprzestania  produkcji  rolnej  podlega  kontroli  w  terenie,
którą dokonuje pracownik Referatu Rolnictwa i Gospodarki Gruntami. 

➢ Z  chwilą  wznowienia  produkcji  rolnej,  podatnik  jest  zobowiązany
do powiadomienia o tym fakcie Wójta Gminy.

Załączniki: Brak.
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