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KARTA USŁUGI 
Nr 

PD.11.2 

ZWOLNIENIE  W PODATKU ROLNYM GRUNTÓW GOSPODARSTWA  
ROLNEGO, NA KTÓRYCH ZAPRZESTANO PRODUKCJI ROLNEJ 

 
I. PODSTAWA PRAWNA: 
Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (t. j. Dz. U. Nr 2013 r. poz. 1381 z późn. zm.). 
Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (t. j. 
Dz. U. z 2007  r. Nr 59 poz. 404 z późn. zm.). 
Uchwała Rady Miejskiej Wielichowa nr X/70/2011 z dnia 23 listopada 2011 r. w sprawie trybu i 
szczegółowych warunków zwolnienia od podatku rolnego użytków rolnych na których zaprzestano 
produkcji rolnej. 
Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2012 r. poz. 749 z późn. zm.). 
II. WYMAGANE DOKUMENTY: 
- wniosek o zwolnienie od podatku rolnego użytków rolnych, na których zaprzestano produkcji rolnej 
- formularz informacji przedstawionych przy ubieganiu się o pomoc w rolnictwie lub rybołówstwie innej 
niż de minimis  w rolnictwie lub rybołówstwie 
 
III. OPŁATY: 
Nie podlega opłacie skarbowej 
IV. CZAS REALIZACJI: 
Bez zbędnej zwłoki, nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy skomplikowane nie później niż 2 
miesiące od dnia wszczęcia postępowania. 
V. MIEJSCE ZAŁATWIENIA: 
Nr pokoju: pokój nr 1 
Nr telefonu: 61 44 33 920 
Godziny pracy: poniedziałek – piątek – 7:00 – 15:00 
VI. TRYB ODWOŁAWCZY: 
Odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu za pośrednictwem Burmistrza 
Miasta i Gminy Wielichowo w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji. 
VII. DODATKOWE INFORMACJE: 
Zgodnie z art.12 ust.1 pkt 7 i art.12 ust.9 ustawy o podatku rolnym oraz uchwały Rady Miejskiej 
Wielichowa nr X/70/2011 z dnia 23 listopada 2011 r. w sprawie trybu i szczegółowych warunków 
zwolnienia od podatku rolnego użytków rolnych na których zaprzestano produkcji rolnej zwalnia się z 
podatku rolnego: grunty gospodarstw rolnych, na których zaprzestano produkcji rolnej, z tym że 
zwolnienie może dotyczyć nie więcej niż 20% powierzchni użytków rolnych  gospodarstwa rolnego, 
lecz nie więcej niż 10 ha – na okres nie dłuższy niż 3 lata, w stosunku do tych samych gruntów. 
Tryb i szczegółowe warunki zwolnienia , zostały określone w Uchwale Rady Miejskiej Wielichowa nr 
X/70/2011 z dnia 23 listopada 2011 r. w sprawie trybu i szczegółowych warunków zwolnienia od 
podatku rolnego użytków rolnych na których zaprzestano produkcji rolnej. 
VIII. FORMULARZE I WNIOSKI: 
Załącznik nr 1: Wniosek o zwolnienie od podatku rolnego uzytków rolnych, na których zaprzestano 
produkcji rolnej. 
Załącznik nr 2: Formularz informacji przedstawionych przy ubieganiu się o pomoc w rolnictwie lub 
rybołówstwie innej niż de minimis  w rolnictwie lub rybołówstwie. 
 
 
 
 STANOWISKO IMIĘ I NAZWISKO PODPIS 
Opracował: Inspektor ds. wymiaru 

podatków i opłat Dorota Nijaka  



Zaopiniował: Radca Prawny Tymoteusz Płonka  

Zaakceptował: Sekretarz Ewa Kasperska  

Zatwierdził: Burmistrz Adam Łaniecki  
 
 
UWAGA: Aktualność kart jest sprawdzana nie rzadziej niż raz na 6 miesięcy. 


