
 
 

U c h w a ł a   Nr XXXIX/363/2006 
Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim 

z dnia 28 września 2006 roku 

 

w sprawie trybu i szczegółowych warunków zwolnienia od podatku rolnego 
gruntów gospodarstw rolnych, na których zaprzestano produkcji rolnej, na 
okres nie dłuższy niż 3 lata. 

 
           Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 

(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn.  zm). oraz art. 12 ust. 9 ustawy z dnia  15 listopada 
1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2006 r. Nr  136, poz.  969; z późn.  zm) Rada Miejska w Lewi-
nie Brzeskim. uchwala, co następuje: 

§ 1 

Zwolnienie od podatku rolnego gruntów gospodarstw rolnych, na których zaprzestano produkcji 
rolnej, następuje na wniosek podatnika podatku rolnego. 

§ 2 

Wniosek podatnika podatku rolnego o udzielenie zwolnienia od podatku rolnego gruntów gospo-
darstw rolnych z tytułu zaprzestania produkcji rolnej powinien zawierać następujące dane: 
 1) imię i nazwisko/ nazwę podatnika, 
 2) datę zaprzestania produkcji rolnej, 
 3) okres na jaki zamierza się zaprzestać produkcji rolnej, 
 4) położenie gruntu rolnego, na którym zaprzestano produkcji rolnej, 
 5) nr działki, rodzaj i klasę oraz powierzchnię gruntu rolnego. 
 

§ 3 

W czasie odłogowania grunt powinien być odchwaszczony, co najmniej dwa razy w roku, celem 
uniemożliwienia rozsiewania się nasion chwastów i gnieżdżenia się gryzoni (utrzymanie gruntu w 
czarnym ugorze). 

§ 4 

Fakt zaprzestania produkcji rolnej na gruntach określonych we wniosku oraz spełnienie przez po-
datnika warunków zwolnienia podlega kontroli przez pracowników organu podatkowego. 

§ 5 

 
W przypadku nie zgłoszenia zagospodarowania gruntu podatnik zostanie obciążony podatkiem rol-
nym na podst art.6 a ustawy z dnia 15 listopada 1984 roku o podatku rolnym  (Dz. U. z  2006 roku 
Nr  136, poz. 969 z późn. zm.).  
 
 



-     2     - 
 

§ 6 
 
Traci moc Uchwała Nr XVII/119/92 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 14 lutego 1992 
roku w sprawie trybu i warunków zwolnienia z podatku rolnego użytków rolnych , na których za-
przestano produkcji rolnej, z późn. zm. 

 
§ 7 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi. 

            § 8 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Woje-
wództwa Opolskiego. 
 
 
        Przewodniczący  Rady 
 
        Mieczysław Adaszyński 
           
          
 
 
 
 


