
OBOWIĄZUJĄCE W 2016 ROKU ZWOLNIENIA W PODATKACH 

 

W PODATKU ROLNYM 

 Na podstawie uchwały Rady Gminy Żurawica XXVIII/280/05 z 01 grudnia 2005r . 

zwalnia się z opodatkowania na wniosek podatnika użytki rolne, na których zaprzestano 

produkcji rolnej na okres od 1 do 3 lat.  

 

W PODATKU OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH 

 Na podstawie uchwały Rady Gminy Żurawica X/101/07 z 29 listopada 2007r. 

 zwalnia się od podatku od środków transportowych samochody ciężarowe o 

dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 i poniżej 12 ton wykorzystywane 

wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego, w 

rozumieniu przepisów o podatku rolnym, 

 zwalnia się od podatku od środków transportowych samochody ciężarowe o 

dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 i poniżej 12 ton wykorzystywane 

wyłącznie na potrzeby ochrony przeciwpożarowej, 

 zwalnia się od podatku od środków transportowych autobusy wykorzystywane 

wyłącznie do świadczenia bezpłatnych usług transportowych w zakresie przewozu osób 

związanego z nauką, kulturą fizyczną i sportem, turystyką, kultura i sztuką. 

 

W PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI 
 

 Na podstawie uchwały Rady Gminy Żurawica XVI/75/11 z 17 listopada 2011r. zwalnia 

się z podatku od nieruchomości:  

1. budynki lub ich części wykorzystywane na cele związane z ochroną bezpieczeństwa 

ludzi oraz utrzymywania bezpieczeństwa i porządku publicznego realizowane na 

podstawie ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (tekst jednolity: Dz. U. z 2007 r. 

Nr 43, poz. 277 z późn. zm.) wraz z gruntami związanymi z tymi budynkami; 

2. budynki lub ich części, budowle, wykorzystywane na cele związane ze zbiorowym 

zaopatrzeniem w wodę i zbiorowym odprowadzaniem ścieków na podstawie ustawy z 

dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu 

ścieków (tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858 z późn. zm.) wraz z gruntami 

związanymi z tymi budynkami i budowlami; 

3. budynki lub ich części wykorzystywane na potrzeby działalności kulturalnej 

prowadzonej w formie świetlic, domów kultury i bibliotek, o których mowa w art. 4 ust. 

1 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności 

kulturalnej (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 13, poz. 123 z poźn. zm.) wraz z 

gruntami związanymi z tymi budynkami.  

4. budynki lub ich części oraz grunty wykorzystywane na cele sportowe na podstawie 

ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2010 r. Nr 127, poz. 857 z późn. 

zm.); 

5. budynki lub ich części wykorzystywane na potrzeby działalności w zakresie walki z 

pożarami, klęskami żywiołowymi i innymi miejscowymi zagrożeniami, na podstawie 

ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (tekst jednolity: Dz. U. 

z 2009 r. Nr 178, poz. 1380 z poźn. zm.) wraz z gruntami związanymi z tymi 

budynkami. 
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