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UCHWAŁA NR XXXV.267.2018
RADY GMINY ZABÓR
z dnia 7 listopada 2018 r.
w sprawie ulgi w podatku rolnym na 2018 rok
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r.
poz. 994 ze zm.) oraz art. 13e, 13f ust. 2 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2017 r.
poz. 1892 ze zm.) uchwala się, co następuje:
§ 1. Wprowadza się ulgę w podatku rolnym za rok 2018.
§ 2. Ulgę stosuje się do użytków rolnych w gospodarstwach rolnych dotkniętych suszą w 2018r., co do
których Komisja ds. oszacowania szkód w gospodarstwach rolnych lub działach specjalnych produkcji rolnej
sporządziła protokół z oszacowania zakresu i wysokości szkód w gospodarstwie rolnym lub dziale specjalnym
produkcji rolnej, spowodowanych wystąpieniem niekorzystnego zjawiska atmosferycznego, potwierdzający
wystąpienie szkody.
§ 3. Ulga przysługuje w wysokości 100% wartości IV raty podatku rolnego za 2018r., stanowi ona pomoc,
o której mowa w Rozporządzeniu Komisji (UE) nr 702/2014 z dnia 25 czerwca 2014r. w sprawie uznania
niektórych kategorii pomocy w sektorach rolnym i leśnym oraz na obszarach wiejskich za zgodne z rynkiem
wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (Dz. U. UE L
193 z 1.07.2014r.).
§ 4. Ulgę udziela Wójt Gminy Zabór decyzją wydaną na skutek postępowania wszczętego na żądanie
strony, po przedłożeniu przez podatnika następujących dokumentów:
1) kopii protokołu oszacowania zakresu i wysokości szkód w gospodarstwie rolnym lub dziale specjalnym
produkcji rolnej spowodowanych wystąpieniem niekorzystnego zjawiska atmosferycznego;
2) formularza informacji składanych przez wnioskodawcę ubiegającego się o pomoc w rolnictwie lub
rybołówstwie, inną niż pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (na formularzu według
obowiązującego na dzień składania informacji wzoru);
3) oświadczeń o otrzymanej pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie, otrzymanej w roku,
w którym ubiega się o pomoc oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat podatkowych, albo oświadczenia
o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie.
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
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§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Lubuskiego i podlega rozplakatowaniu na tablicy ogłoszeń w urzędzie gminy
i w poszczególnych sołectwach.
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