
WPROWADZONE ZWOLNIENIA W PODATKACH

W PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI 

Zgodnie z uchwałą nr II/6/06 Rady Gminy w Żurawicy z dnia 06 grudnia 2006 r., zwalnia się 
z opodatkowania grunty, budynki i budowle związane z wykonywaniem następujących zadań 
własnych gminy z zakresu:
• ochrony przeciwpożarowej, 
• kultury fizycznej i sportu,
• kultury i sztuki,
• zbiorowego odprowadzania i oczyszczania ścieków oraz rozprowadzania wody. 

W roku 2007 dalszym ciągu obowiązywać będzie zwolnienie w podatku od nieruchomości 
wynikające z uchwały Rady Gminy Żurawicy nr XIV/128/04 z dnia 29 kwietnia 2004r. a 
dotyczące:
o  gruntów,  budynków  oraz  budowli  zajętych  na  prowadzenie  działalności  gospodarczej 
podejmowanej  po raz pierwszy na terenie  Gminy Żurawica oraz stanowiących inwestycje 
związane z uruchomieniem nowej lub rozszerzeniem prowadzonej działalności gospodarczej, 
powodujące wzrost wymiaru podatku od nieruchomości, o gruntów, budynków oraz budowli 
zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej pod warunkiem utworzenia, co najmniej 2 
nowych miejsc pracy i zatrudnieniu mieszkańców z terenu Gminy Żurawica.

W PODATKU OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH

Zgodnie z uchwałą nr II/8/06 Rady Gminy w Żurawicy z dnia 06 grudnia 2006 r., zwalnia się 
z opodatkowania samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej od 3,5 i poniżej 12 
ton wykorzystywane na potrzeby ochrony przeciwpożarowej, wykorzystywane wyłącznie w 
zakresie  prowadzonej  działalności  rolniczej  w  gospodarstwach  rolnych  oraz  autobusy 
wykorzystywane  wyłącznie  do  świadczenia  bezpłatnych  usług  transportowych  w zakresie 
przewozu osób związanego z nauką, kulturą fizyczną i sportem, turystyką, kulturą i sztuką.

W PODATKU OD POSIADANIA PSÓW

Zgodnie z uchwałą nr II/10/06 Rady Gminy w Żurawicy z dnia 06 grudnia 2006 r., zwalnia 
się z podatku od posiadania psów, psy utrzymywane do pilnowania gospodarstw domowych.

W PODATKU ROLNYM

Uchwałą nr XXVIII/276/05 Rady Gminy w Żurawicy z dnia 01 grudnia 2005 r, ustalono tryb 
i  szczegółowe  warunki  zwolnienia  od  podatku  rolnego  użytków  rolnych  na  których 
zaprzestano produkcji rolnej i SA one następujące:
1. Zwolnienie następuje na wniosek podatnika.
2.  Początek  okresu  zwolnienia  nie  może  być  wcześniejszy  niż  pierwszy  dzień  miesiąca 
następującego po złożeniu wniosku, o którym mowa w ust. l.
3. Wniosek powinien zawierać dane dotyczące gruntu, którego ma dotyczyć zwolnienie (w 
szczególności  numer  działki  wg  ewidencji  gruntów,  powierzchni  i  klasy)  oraz  określić 
zamierzony okres zwolnienia (od 1 – do 3 lat).



4. Zwolnienie może dotyczyć nie więcej niż 20% powierzchni użytków rolnych gospodarstwa 
rolnego, lecz nie więcej nić 10 ha.
5. Warunki zwolnienia są następujące:
a) zaprzestanie uprawy roślin,
b) nie wykorzystywanie gruntów na cele pastwiskowe,
c) nie dokonywanie zbioru traw i siana na cele paszowe,
d) utrzymanie gruntów w stanie nie zagrażającym rozprzestrzenianiu się chwastów.
Warunki  określone  powyżej  muszą  być  spełnione  łącznie  przez  cały  okres  zwolnienia.

Od początku 2006 roku obowiązują nowe wzory informacji i deklaracji podatkowy. Stosowne 
druki można otrzymać w Referacie Podatków i Opłat w Urzędzie Gminy w Żurawicy pokój 
nr 15 lub pobrać w formacie elektronicznym ze strony internetowe www.zurawica.pl zakładka 
„Poradnik interesanta”, kategoria „podatki”, „Dokonywanie zmian w wymiarze podatków od 
nieruchomości,  rolnym, leśnym, łącznym zobowiązaniu podatkowym – osoby fizyczne” – 
wzór  informacji  podatkowej  z  załącznikami,  „składanie  deklaracji  i  korekt  …..  –  osoby 
prawne” – wzory deklaracji podatkowych z załącznikami.
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