
UCHWAŁA NR XXIX/180/2020 
RADY MIEJSKIEJ W WIŚLICY 

z dnia 14 grudnia 2020 r. 

w sprawie zwolnień w podatku rolnym. 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy  z dnia 8 marca 1990 roku 
o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713, zm. Dz. U. z 2020 roku poz. 1378) oraz art. 13e ustawy 
z dnia 15 listopada 1984 roku o podatku rolnym (t. j. Dz. U. z 2020 roku, poz. 333)  Rada Miejska w Wiślicy 
uchwala co następuje: 

§ 1.  

 Zwalnia się z podatku rolnego:  

1. grunty zajęte na potrzeby ochrony przeciwpożarowej w rozumieniu  ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 roku 
o ochronie przeciwpożarowej (t. j. Dz. U. z 2020 roku,  poz. 961 z póź. zm.); 

2. grunty zajęte na prowadzenie zadań z zakresu kultury fizycznej  w rozumieniu ustawy  z dnia 25 czerwca 
2010 roku o sporcie (t. j. Dz. U. z 2020 roku, poz. 1133). 

§ 2.  

Zwolnienia o których mowa w § 1 nie dotyczą gruntów związanych  z prowadzeniem działalności 
gospodarczej. 

§ 3.  

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Wiślica. 

§ 4.  

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Świętokrzyskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2021. 

 

   

Przewodniczący Rady 
Miejskiej 

 
 

mgr Jacek Gocyk 
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UZASADNIENIE

do uchwały Nr XXIX/180/2020
Rady Miejskiej w Wiślicy
z dnia 14.12.2020r.

w sprawie zwolnień w podatku rolnym.

Zgodnie z art. 13e ustawy z dnia 15 listopada 1984 roku o podatku rolnym (Dz. U. z 2020 r., poz.333)

rada gminy może wprowadzić inne zwolnienia przedmiotowe niż określone w w/w ustawie z

uwzględnieniem przepisów dotyczących pomocy publicznej. Realizacja uprawnienia do wprowadzenia

innych, niż wymienione w powyższej ustawie, zwolnień w podatku rolnym powinna nastąpić poprzez

określenie tych zwolnień w formie uchwały wskazującej tryb i szczegółowe warunki zwolnienia.

Rada Miejska w Wiślica przy korzystaniu z uprawnienia do stosowania zwolnień w podatku rolnym,

kieruje się własną oceną potrzeb wspólnoty samorządowej poprzez stworzenie systemu norm prawnych,

które określają kryteria polityki podatkowej. Zatem uznaje się za zasadne zwolnić od podatku rolnego

grunty wykorzystywane na zadania w zakresie ochrony przeciwpożarowej, jak również w zakresie zadań z

zakresu kultury fizycznej z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej.

Wobec powyższego podjecie niniejszej uchwały uznaje się za stosowne.
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