
UCHWAŁA Nr XIII/84/11 
Rady Gminy Bukowsko 

z dnia 28 listopada 2011 r. 
 
 
w sprawie wprowadzenia zwolnień w podatku od nieruchomości oraz 
podatku od środków transportowych. 
 
 

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 8 i art.40 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r.  
o samorządzie gminnym  (j.t. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późń.zm.), art.7 ust.3 i 
art.12 ust.4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (j.t. Dz.U. z 
2010 r. Nr 95, poz.613 z późń.zm.) 
 
Rada Gminy Bukowsko 
 
 

u c h w a l a 
co następuje: 

§ 1. 
 
Zwalnia się od podatku od nieruchomości: 

1) budynki lub ich części oraz grunty zajęte na potrzeby pomocy społecznej, 
2) budynki lub ich części oraz grunty zajęte na potrzeby ochrony 

przeciwpożarowej, 
3) budynki lub ich części oraz grunty zajęte na prowadzenie działalności 

kulturalnej, która nie stanowi działalności gospodarczej w rozumieniu 
przepisów ustawy – Prawo działalności gospodarczej, 

4) budynki i grunty zajęte na prowadzenie działalności w zakresie kultury 
fizycznej i sportu, 

5) budynki i budowle oraz grunty zajęte na potrzeby składowania odpadów, 
6) budynki i budowle oraz grunty zajęte na potrzeby uzdatniania i dostarczania 

wody, 
7) pomieszczenia lub ich części o wysokości w świetle od 1,40m do 2,20 m  

w budynkach mieszkalnych (piwnice i strychy) związane z prowadzeniem 
produkcji rolnej, 

8) grunty zajęte pod drogi dojazdowe do pól  sklasyfikowane w ewidencji gruntów 
i budynków jako „dr” drogi, 

 
§ 2. 

 
Zwalnia się od podatku od środków transportowych autobusy służące wyłącznie  do 
transportu dzieci z domu do szkoły. 
 
 



§ 3. 
 
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bukowsko. 
 

§ 4. 
 
Traci moc Uchwała Nr II/10/02 Rady Gminy w Bukowsku z dnia 9 grudnia 2002 r.  
w sprawie wprowadzenia zwolnień w podatku od nieruchomości oraz podatku  
od środków transportowych  /Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego  
z 2002 r. Nr 88, poz.1784/ zmieniona Uchwałą Nr XI/63/03 Rady Gminy  
w Bukowsku z dnia 5 grudnia 2003r. w sprawie zmiany uchwały własnej Nr II/19/02  
z dnia 9 grudnia 2002 r. w sprawie wprowadzenia zwolnień w podatku od 
nieruchomości oraz podatku od środków transportowych /Dziennik Urzędowy 
Województwa Podkarpackiego z 2003 r. Nr 174, poz.2496/  i Uchwałą Nr II/20/06 
Rady Gminy w Bukowsku z dnia 5 grudnia 2006 r. w sprawie zmiany uchwały 
własnej Nr II/19/02 z dnia 9 grudnia 2002 r. w sprawie wprowadzenia zwolnień  
w podatku od nieruchomości oraz podatku od środków transportowych 
 

§ 5. 
 
1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Podkarpackiego. 
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012 r. 
 


