
UCHWAŁA NR XLVI/176/10  

RADY GMINY ŁUBNICE  

z dnia 28 października 2010 r.  

 

w sprawie zwolnienia od podatku rolnego gruntów, które zostały dotknięte skutkami 

powodzi w 2010 r 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.

o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz

art. 13e ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr

136, poz. 969 z późn. zm.) Rada Gminy Łubnice uchwala, co następuje: 

§ 1. Zwalnia się od podatku rolnego grunty, które zostały dotknięte skutkami powodzi 

w 2010 r.  

§ 2. Zwolnienie od podatku rolnego przysługuje na warunkach określonych w uchwale.  

§ 3. Zwolnienie od podatku rolnego w przypadku podatników prowadzących działalność 

gospodarczą bez względu na formę organizacyjno-prawną oraz sposób finansowania stanowi 

pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie spełniającą przesłanki określone 

odpowiednio w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie

stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE. L. Nr 379, poz. 5), 

rozporządzeniu Komisji (WE) nr 1535/2007 z dnia 20 grudnia 2007 r. w sprawie zastosowania 

art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy de minimis w sektorze produkcji rolnej (Dz. 

Urz.UE. L. Nr 337, poz. 35).  

§ 41. 1. Zwolnienie od podatku rolnego dotyczy gruntów położonych na terenie Gminy 

Łubnice, dotkniętych skutkami powodzi w 2010 r., 2. Warunkiem zwolnienia od podatku 

rolnego jest złożenie wniosku (na formularzu stanowiącym Załącznik nr 1 do uchwały) wraz 

z załącznikami w terminie do dnia 30 listopada 2010 r. Podmioty zobowiązane do składania 

deklaracji składają także korektę deklaracji. 3. Do wniosku o zwolnienie należy dołączyć 

dokumenty potwierdzające, że grunty zostały dotknięte skutkami powodzi w 2010 r., takie jak 

protokoły szkód sporządzone przez Komisję Gminną, zaświadczenie z Ośrodka Pomocy 

Społecznej, oraz wszelkie inne dokumenty potwierdzające, że grunty były dotknięte skutkami 

powodzi w 2010 r., chyba, że dokumenty te znajdują się w posiadaniu Urzędu Gminy. 4. 

Podmiot, o którym mowa w § 3 zobowiązany jest przedłożyć dodatkowo: a) zaświadczenia 

o pomocy de minimis lub pomocy de minimis w rolnictwie, jakie otrzymał w roku, w którym 

ubiega się o pomoc, oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat, albo oświadczenia o wielkości 

pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenie o nieotrzymaniu takiej 

pomocy w tym okresie, b) w przypadku ubiegania się o pomoc de minimis - informacje 

wymienione w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu 

informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. Nr 53, 

poz. 311), c) w przypadku ubiegania się o pomoc de minimis w rolnictwie – informacje 

niezbędne do udzielenia pomocy de minimis w rolnictwie, dotyczące w szczególności 

wnioskodawcy i prowadzonej przez niego działalności gospodarczej oraz wielkości 

i przeznaczenia pomocy publicznej otrzymanej w odniesieniu do tych samych kosztów 

kwalifikujących się do objęcia pomocą, na pokrycie których ma być przeznaczona pomoc de 

minimis w rolnictwie.  

§ 5. Zwolnienie od podatku rolnego dotyczy bieżących zobowiązań podatkowych z tytułu 

podatku rolnego za IV kwartał 2010 r.  

§ 6. 1.W przypadku naruszenia warunków uchwały organ podatkowy wszczyna 

postępowanie podatkowe w celu określenia lub ustalenia zobowiązania podatkowego. 2. Organ 

podatkowy przeprowadza czynności sprawdzające odnośnie spełnienia przesłanek zwolnienia 

z podatku.  

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Łubnice.  

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

Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego, z mocą obowiązującą od 1 października 2010 r.  
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