
UCHWAŁA NR XLV/323/2023 
RADY GMINY GIZAŁKI 

z dnia 25 stycznia 2023 r. 

w sprawie warunków i trybu zwolnienia od podatku rolnego gruntów gospodarstw rolnych, na których 
zaprzestano produkcji rolnej 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 oraz art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 
2023, poz. 40 t.j.) oraz art. 12 ust. 1 pkt 7 oraz art. 12 ust. 9 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku 
rolnym (Dz. U. 2020, poz. 333, t.j.) Rada Gminy Gizałki uchwala, co następuje: 

§ 1. Określa się tryb i szczegółowe warunki zwolnienia od podatku rolnego gruntów gospodarstw rolnych, 
na których zaprzestano produkcji rolnej, o których mowa w art. 12 ust. 1 pkt 7 ustawy o podatku rolnym, 
zwanego dalej zwolnieniem. 

§ 2. Zwolnienie stosuje się na pisemny wniosek podatnika, który powinien zawierać: 

1. datę zaprzestania produkcji rolnej; 

2. ogólną powierzchnię użytków rolnych wchodzących w skład gospodarstwa rolnego; 

3. określenie gruntów gospodarstw rolnych, na których zaprzestano produkcji rolnej (w szczególności 
miejsce położenia gruntu, numer działki, powierzchnię i klasę użytków rolnych); 

4. okres, na jaki przewiduje się zaprzestanie produkcji rolnej, z tym, że nie dłuższy niż 3 lata; 

5. uzasadnienie wyłączenia gruntu z rolniczego użytkowania. 

§ 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 wypasu zwierząt 
i hodowli ryb; 

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

4. utrzymywanie gruntów w stanie niezagrażającym rozprzestrzenianiu się chwastów (pozostawienie 
w ugorze czarnym lub dokonywanie oprysków). 

§ 4. Wniosek podatnika oraz sprawdzenie spełnienia powyższych warunków opiniuje komisja złożona 
z trzech pracowników Urzędu Gminy Gizałki, która przeprowadza kontrolę w terenie w celu sprawdzenia 
danych przedstawionych przez podatnika. 

§ 5. Decyzję w sprawie zwolnienia podejmuje Wójt Gminy Gizałki po zapoznaniu się z treścią opinii 
komisji. 

§ 6. O przywróceniu gruntu do produkcji rolnej na użytkach rolnych, na których zaprzestano produkcji, 
należy powiadomić Urząd Gminy Gizałki w terminie 14 dni od dnia podjęcia produkcji rolnej. 

§ 7. W razie niedopełnienia warunków zwolnienia podatnik traci prawo do zwolnienia, począwszy od 
pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło zdarzenie powodujące utratę prawa 
do zwolnienia. 



§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Wielkopolskiego. 

 

   

Przewodniczący Rady 
 
 

Roman Rojewski 

 



 
Uzasadnienie 

do Uchwały nr XLV/323/2023 
Rady Gminy Gizałki 

z dnia 25 stycznia 2023 r 

 

w sprawie warunków i trybu zwolnienia od podatku rolnego gruntów gospodarstw rolnych, na 
których zaprzestano produkcji rolnej  

 

Na podstawie upoważnienia ustawowego zawartego w art. 12 ust. 1 pkt 7 oraz art. 12 ust. 9 ustawy z dnia 
15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. 2020, poz. 333, t.j.) Rada Gminy określa w drodze uchwały tryb 
i warunki zwolnienia od podatku rolnego użytków rolnych, na których zaprzestano produkcji rolnej, z tym, że 
zwolnienie może dotyczyć nie więcej niż 20% powierzchni użytków rolnych, lecz nie może przekroczyć 
obszaru 10 ha – na okres nie dłuższy niż 3 lata. Powyższa ustawa nakłada na Radę Gminy obowiązek 
określenia w drodze uchwały trybu i szczegółowych warunków zwolnienia. Powyższe zwolnienie jest 
obligatoryjne, zatem każdy ubiegający się, jeżeli spełnia warunki ustawowe, uzyskuje zwolnienie od podatku 
rolnego, a niniejsza uchwała określa zasady udzielenia takiego zwolnienia. Na terenie gminy Gizałki użytki 
rolne stanowią znaczną część wszystkich gruntów, dlatego możliwe jest, że zaistnieje potrzeba zwolnienia 
w podatku rolnym z tytułu zaprzestania działalności rolniczej na gruntach. 

W związku z powyższym podjęcie uchwały jest uzasadnione. 

 Przewodniczący Rady 

  

Roman Rojewski 
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