
 

 

UCHWAŁA NR XXVI/206/16 

RADY GMINY GRÓDEK 

z dnia 29 grudnia 2016 r. 

w sprawie zwolnień w podatku od środków transportowych i w podatku od nieruchomości 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. 

poz. 446, 1579 i 1948) oraz art. 7 ust. 3, art. 12 ust. 4, art. 20b i art. 20d ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 

1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych
1) 

(Dz. U. z 2016 r. poz. 716 i 1579) Rada Gminy Gródek uchwala,  

co następuje: 

§ 1. 1. Zwalnia się z podatku od środków transportowych autobusy wykorzystywane do dowozu dzieci  

do szkół. 

2. Zwolnienie, o którym mowa w ust. 1, nie obejmuje środków transportowych związanych z prowadzoną 

działalnością gospodarczą. 

§ 2. 1. Zwalnia się z podatku od nieruchomości: 

1) grunty, budynki lub ich części zajęte na wykonywanie zadań o charakterze użyteczności publicznej  

z zakresu kultury, ochrony przeciwpożarowej oraz kultury fizycznej i sportu; 

2) grunty, budynki lub ich części zajęte na prowadzenie działalności w zakresie pomocy społecznej; 

3) grunty i budowle zajęte na składowiska odpadów; 

4) grunty, budynki lub ich części i budowle zajęte do realizacji zadań o charakterze użyteczności publicznej  

w zakresie uzdatniania i zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz oczyszczania i zbiorowego odprowadzania 

ścieków. 

2. Zwolnienia, o których mowa w ust. 1 pkt 1-3 nie obejmują nieruchomości wykorzystywanych  

do prowadzenia działalności gospodarczej. 

§ 3. Zwolnienie, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 4 stanowi pomoc de minimis, której udzielenie następuje 

zgodnie z przepisami rozporządzenia Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie 

stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 

nr 352 z 24.12.2013 r.). 

§ 4. 1. Podmiot prowadzący działalność gospodarczą korzystający ze zwolnienia, o którym mowa w § 2  

ust. 1 pkt 4 uchwały zobowiązany jest do przedłożenia: 

                                                      
1) 

Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich:  

1) Dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992 r. w sprawie ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów 

transportu kombinowanego towarów między państwami członkowskimi (Dz. Urz. WE L 368 z 17.12.1992 r.),  

2) Dyrektywy 1999/62/WE z dnia 17 czerwca 1999 r. w sprawie pobierania opłat za użytkowanie niektórych typów 

infrastruktury przez pojazdy ciężarowe (Dz. Urz. WE L 187 z 20.07.1999 r.). Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa 

Unii Europejskiej, zamieszczone w niniejszej ustawie - z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkowstwa  

w Unii Europejskiej - dotyczą ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej - wydanie specjalne. 
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1) wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis lub pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie, 

jakie otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc oraz w ciągu dwóch poprzedzających go lat 

kalendarzowych, albo oświadczenia o wielkości otrzymanej lub o nieotrzymaniu pomocy de minimis w tym 

okresie, 

2) informacji niezbędnych do udzielenia pomocy de minimis – określonych w rozporządzeniu Rady 

Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot 

ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. z 2010 r. Nr 53, poz. 311 z późn. zm.). 

§ 5. Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały tracą moc: uchwała nr XXIX/233/09 Rady Gminy Gródek 

z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości (Dz. Urz. Woj. Podl. Nr 237  

poz. 2926) i uchwała nr II/17/06 Rady Gminy Gródek z dnia 6 grudnia 2006 r. w sprawie zwolnień w podatku 

od środków transportowych (Dz. Urz. Woj. Podl. Nr 294, poz. 2974). 

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gródek. 

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Podlaskiego. 

Przewodniczący Rady Gminy 

Wieczysław Gościk 
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