Uchwała Nr XLI/187/2005
Rady Miejskiej w Ujeździe
z dnia 29 listopada 2005r.
w sprawie trybu i szczegółowych warunków zwolnienia od podatku rolnego gruntów
gospodarstw rolnych, na których zaprzestano produkcji rolnej na okres nie dłuŜszy
niŜ 3 lata.
Na podstawie art.18 ust.2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990r.o samorządzie gminnym
(Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1591, z 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153,
poz.1271, Nr 214, poz.1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz.1568, z 2004r. Nr 102, poz.1055,
Nr 116, poz.1203, Nr 167, poz.1759, z 2005r. Nr 172, poz.1441, Nr 175, poz. 1457) oraz art. 12 ust.9
ustawy z dnia 15 listopada 1984r. o podatku rolnym (Dz.U. Dz 1993r. Nr 94, poz.431, z 1994r. Nr 1,
poz.3, z 1996r. Nr 91, poz.409, z 1997r. Nr 43, poz.272 i Nr 137, poz.926, z 1998r. Nr 108, poz.681,
z 2001r. Nr 81, poz.875, z 2002r. Nr 200, poz.1680, z 2003r. Nr 110, poz.1039 i Nr 162, poz.1568
oraz z 2005 Nr 143, poz.1199, Nr 164, poz.1365, Nr 169, poz.1419, Nr175, poz.1462 i Nr 179, poz.1484)
Rada Miejska w Ujeździe uchwala, co następuje:
§1
Wniosek podatnika podatku rolnego o udzielenie zwolnienia od podatku rolnego gruntów gospodarstw
rolnych z tytułu zaprzestania produkcji rolnej powinien zawierać następujące dane:
a)
b)
c)
d)
e)

nazwisko i imię/ nazwa podatnika,
datę od kiedy zaprzestano produkcji rolnej,
okres na jaki zamierza się zaprzestać produkcji rolnej,
połoŜenie uŜytku rolnego, na którym zaprzestano produkcji rolnej,
nr działki, rodzaj i klasę gruntu oraz powierzchnię.
§2

Fakt zaprzestania produkcji rolnej na gruntach, określonych we wniosku oraz spełnienie przez podatnika
warunków zaprzestania produkcji rolnej podlega kontroli przez pracowników organu podatkowego.
§3
Traci moc Uchwała Nr 9/II/92 Rady Miejsko-Gminnej w Ujeździe z dnia 18 marca 1992r. w sprawie trybu
i szczegółowych warunków zwolnień od podatku rolnego.
§4
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ujazdu.
§5
Uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Opolskiego.

Przewodniczący obrad
Piotr Kołodziej

