
UCHWAŁA NR 452/2012
RADY MIEJSKIEJ W RADOMIU

z dnia 17 grudnia 2012 r.

w sprawie okreslenia trybu i szczegółowych warunków zwolnienia z 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 (tekst jednolity: Dz. U. 
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm. ) oraz art. 12 ust.1 pkt 7, art. 12 ust. 9 i art 13d ustawy z 15 listopada 1984r. 
o podatku rolnym / t.j. Dz. U. z 2006r nr 136, poz. 969 ze zm. / uchwala się, co następuje: 

§ 1. Uchwała określa tryb i szczegółowe warunki zwolnienia z podatku rolnego zawartego w art. 12 ust. 1 pkt 
7 ustawy z 15.listopada1984r. o podatku rolnym, na terenie gminy miasta Radomia. 

§ 2. Zwolnienie o którym mowa w art. 12 ust. 1 pkt 7 ustawy o podatku rolnym stosuje się na pisemny wniosek 
podatnika złożony w terminie do 31grudnia roku poprzedzającego rok podatkowy, w którym stosowane będzie 
zwolnienie wraz z oświadczeniem dotyczącym spełniania warunków określonych w § 4 uchwały. W przypadku 
gdy gospodarstwo rolne jest we współwłasności wnioski i oświadczenia składają wszyscy współwłaściciele. Wzór 
wniosku zawiera załącznik nr 1, wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 2 do uchwały. 

§ 3. Bieg terminu zwolnienia rozpoczyna się od 1stycznia roku następującego po złożeniu przez podatnika 
wniosku określonego w § 2 uchwały. 

§ 4. Zwolnienie jest stosowane, jeżeli w trakcie trwania zwolnienia spełniane są łącznie poniżej wymienione 
warunki: 

1) grunty objęte zwolnieniem są oznakowane w sposób umożliwiających ich kontrolę, 

2) oznakowane grunty są utrzymywane w dobrej kulturze rolnej z zachowaniem wymogów ochrony środowiska. 

§ 5. Podatnik traci prawo do zwolnienia w związku z niespełnieniem warunków określonych w § 4 od 

pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym warunki te nie zostały spełnione. 

§ 6. Traci moc uchwała nr 437/92 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 17 grudnia 1992r. w sprawie okreslenia 
trybu i warunków zwolnienia z podatku rolnego użytów rolnych, na których zaprzestano produkcji rolnej. 

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Radomia. 

§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia opublikowania w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Mazowieckiego. 

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Radomiu 

Dariusz Wójcik
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Załącznik nr 1
Do uchwały nr 452/2012
Rady Miejskiej w Radomiu
z 17 grudnia 2012r.

Radom, ……………………….

…………………………….
/Imię/

…………………………….
/Nazwisko/

……………………………
/ Nr pesel/

…………………………….
/Adres zamieszkania/

…………………………….
/Adres do korespondencji/

……………………………  Prezydent Miasta Radomia
/ nr  telefonu/

Wniosek*)

Na podstawie art. 12  ust. 1 pkt 7 ustawy z 15 listopada 1984r. o podatku rolnym 
/ t.j. Dz. U. z 2006r nr 136, poz. 969 ze zm. / wnioskuję o udzielenie zwolnienia 
z podatku rolnego na okres od ...................do …………... w związku 
zaprzestaniem produkcji rolnej na gruntach gospodarstwa rolnego położonego w 
Radomiu ul……………………………………………o powierzchni……...ha. 
Powyższe grunty są użytkami rolnymi a wskazana wyżej powierzchnia nie 
przekracza wskaźników wyznaczonych w art. 12 ust. 1 pkt 7 ustawy z 15 
listopada 1984r. o podatku rolnym / nie więcej 20% powierzchni użytków 
rolnych gospodarstwa rolnego i nie więcej niż 10 ha /. 
Oświadczam, że nie korzystałem/łam/ ze zwolnienia dla gruntów wskazanych 
we wniosku w związku zaprzestaniem na tych gruntach produkcji rolnej. 

…………………………….
/podpis wnioskodawcy/

*) wniosek składa każdy ze współwłaścicieli gospodarstwa rolnego
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Załącznik nr 2
Do uchwały nr 452/2012
Rady Miejskiej w Radomiu
 z 17 grudnia  2012r

Radom, ……………………….

…………………………….
/Imię/

…………………………….
/Nazwisko/

……………………………
/ Nr pesel/

…………………………….
/Adres zamieszkania/

…………………………….
/Adres do korespondencji/

……………………………  Prezydent Miasta Radomia
/ nr  telefonu/

Oświadczenie*)

Oświadczam, że grunty wykazane we wniosku z dn…………………o zwolnienie z podatku 
rolnego w związku z zaprzestaniem na tych gruntach produkcji rolnej zostały oznaczone w 
następujący sposób………………………….............................................................................
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………….. 
i przez cały okres zwolnienia będą utrzymywane w dobrej kulturze rolnej z zachowaniem 
wymogów ochrony środowiska

………………………………
/podpis podatnika/

*) oświadczenie składa każdy ze współwłaścicieli gospodarstwa rolnego
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