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 ZWOLNIENIE OD PODATKU ROLNEGO GRUNTÓW 
NA KTÓRYCH ZAPRZESTANO PRODUKCJI ROLNEJ 

 Podstawa 
prawna 

� Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613 ze 
zmianami) 

� Ustawa z dnia 15 listopada  1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2013 r., poz.1381  ze 
zmianami) 

� Uchwała Rady Miejskiej w Kańczudze Nr V/63/96 z dnia 30.12.1996 r. w sprawie trybu 
i szczegółowych warunków zwolnienia od podatku rolnego użytków rolnych, na których 
zaprzestano produkcji rolnej 

 
Sposób załatwienia 
sprawy  Wydanie decyzji w sprawie wyłączenia gruntów z produkcji rolnej 

 Wymagane  
 dokumenty  

� Podanie o przyznanie zwolnienia zawierające: imię i nazwisko, adres zamieszkania 
wnioskodawcy, okres na który zaprzestaje produkcji rolnej, rodzaj użytków, ich 
położenie, klasy gleboznawcze, powierzchnię i numery ewidencyjne gruntów które 
podlegają zwolnieniu od podatku rolnego oraz inne dane które wnioskodawca uważa za 
niezbędne 

� Wypis z rejestru gruntów  

 Opłaty  Nie pobiera się opłat 

Termin załatwienia 
sprawy   

• w terminie do 30 dni 
• w sprawach szczególnie skomplikowanych do 60 dni 

 Tryb 
odwoławczy  

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Przemyślu za 
pośrednictwem Burmistrza  Miasta i Gminy Kańczuga w terminie 14 dni od dnia doręczenia 
decyzji stronie 

Komórka  
odpowiedzialna  

Referat Budżetu i Finansów 

Osoba właściwa do 
załatwienia sprawy 

� Osoby prawne 
Anna Telega  inspektor 

 piętro II, pok. nr 25 , tel. (016) 6423142, wew. 44 

� Osoby fizyczne : 
piętro II, pok. nr 25 , tel. (016) 6423142, wew. 44  

− Teresa Bielec – inspektor  
-  Anna Telega – inspektor  

 Inne informacje  

� Zwolnienie od podatku rolnego dotyczy nie więcej niż 20 % powierzchni użytków rolnych 
gospodarstwa rolnego lecz nie więcej niż 10 ha na okres nie dłuższy niż trzy lata, w 
stosunku do tych samych gruntów 

� Zwolnienie to przysługuje podatnikom którzy : 

− zgłoszą pisemnie Burmistrzowi Miasta i Gminy Kańczuga zaprzestanie produkcji 
rolnej najpóźniej w terminie do dnia 31 grudnia roku poprzedzającego rok, w którym 
rozpoczyna się zwolnienie 

− zaprzestając produkcji rolnej na gruntach ornych utrzymywać je będą w okresie 
wegetacji roślin w czarnym ugorze w sposób nie powodujący ujemnego wpływu na 
przyległe użytki rolne. Zwolnienie nie przysługuje podatnikom którzy po zgłoszeniu 
o zaprzestaniu produkcji rolnej dokonują zbioru traw i wypasania zwierząt na 
objętych zgłoszeniem trwałych łąkach i pastwiskach oraz dokonują zbioru owoców w 
sadach lub innych plantacjach wieloletnich. 

Opracował:  -  inspektor – Teresa Bielec - 01.06.2016  
Zatwierdził:  -  Skarbnik Gminy –  Małgorzata Michna – 01.06.2016 
Zatwierdził:  – Burmistrz  – Jacek Sołek – 01.06.2016 
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