Wyciąg z ustawy o izbach rolniczych dotyczący sposobu sporządzenia spisu uprawnionych
do udziału w głosowaniu
(USTAWA z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych)

Art. 28. 2. Spis uprawnionych do udziału w głosowaniu, o których mowa w art. 3 ust. 3, sporządza się
w urzędzie gminy. Sporządzanie spisu jest zadaniem zleconym gminie.
3. Spis, o którym mowa w ust. 2, udostępniany jest do wglądu w siedzibie urzędu gminy
najpóźniej w 14 dniu przed dniem wyborów. Każdy może wnieść zażalenie w sprawie
nieprawidłowości spisu.
4. Organ, który sporządził spis, rozpatruje zażalenie w ciągu 3 dni od daty jego wniesienia
i wydaje decyzję w sprawie.
5. Od decyzji nieuwzględniającej zażalenia przysługuje prawo wniesienia, za pośrednictwem
organu sporządzającego spis, skargi do sądu rejonowego w ciągu 3 dni.
6. Sąd rozpoznaje skargę w postępowaniu nieprocesowym w składzie jednego sędziego
w terminie 3 dni od daty wniesienia skargi. Postanowienie sądu doręcza się osobie, która wniosła
skargę, oraz organowi, który sporządził spis. Od postanowienia sądu nie przysługują środki
odwoławcze.

Wyciąg z Uchwały Krajowej Rady Izb Rolniczych nr 8/2010 z dnia 1 grudnia 2010 r.
dotyczący zasad i trybu przeprowadzania wyborów do walnych zgromadzeń izb rolniczych
§ 9.1. Spis członków izby rolniczej uprawnionych do udziału w głosowaniu w wyborach w okręgu
wyborczym, zwany dalej "spisem", sporządza się w dwóch egzemplarzach w urzędzie gminy,
na podstawie:
1) ewidencji podatkowej prowadzonej w gminie - w odniesieniu do podatników podatku rolnego,
2) informacji uzyskanej z właściwego urzędu skarbowego - w odniesieniu do podatników podatku
dochodowego z działów specjalnych produkcji rolnej mających miejsce zamieszkania lub siedzibę
w okręgu wyborczym,
3) informacji uzyskanych od właściwych, ze względu na siedzibę, rolniczych spółdzielni
produkcyjnych - w odniesieniu do członków rolniczych spółdzielni produkcyjnych posiadających
w tych spółdzielniach wkłady gruntowe.
2. Spis sporządza się pismem maszynowym lub w formie wydruku komputerowego, według
miejscowości, ulic i kolejnych numerów domów, a w miejscowościach, w których brak ulic - tylko
w kolejności numerów domów.
3. Spis powinien być podpisany przez osobę, która go sporządziła, oraz opatrzony pieczęcią
organu odpowiedzialnego za jego sporządzenie. Wzór spisu określa załącznik nr 6 do uchwały.
4. Na oddzielnym arkuszu spisu wpisuje się przedstawicieli członków izby rolniczej będących
osobami prawnymi. Wzór arkusza spisu określa załącznik nr 7 do uchwały.
UWAGA!
Zgodnie ze stanowiskiem Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi „zgodnie z ustawą o podatku rolnym
ustalenie tego podatku i jego zapłata nie zależą od miejsca zamieszkania czy siedziby podatnika ani
też od miejsca zameldowania, ale od miejsca położenia gruntów. Do ustalenia gdzie dany podmiot
powinien być umieszczony na liście, miejsce zamieszkania ani miejsce zameldowania NIE mają
znaczenia, decyduje o tym miejsce opłacenia w/w podatków lub miejsce gdzie znajduje się siedziba
rolniczej spółdzielni produkcyjnej”.

