
 

 

UCHWAŁA NR XXVI/216/2014 

RADY GMINY KRZYŻANÓW 

z dnia 27 czerwca 2014 r. 

w sprawie zwolnień od podatku od środków transportowych 

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

2013 r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318, z 2014 r. poz. 379) i art. 12 ust. 4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o 

podatkach i opłatach lokalnych (t.j.: Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613, Nr 96, poz. 620, Nr 225, poz. 1461, Nr 

226, poz. 1475, z 2011 r. Nr 102, poz. 584, Nr 112, poz. 654, Nr 171, poz. 1016, Nr 232, poz. 1378, z 2014 r. 

poz. 40) Rada Gminy Krzyżanów uchwala, co następuje: 

§ 1. 1. Zwalnia się od podatku od środków transportowych: 

1) środki transportowe wykorzystywane wyłącznie na cele rolnicze; 

2) środki transportowe wykorzystywane na cele przeciwpożarowe, 

z wyjątkiem określonych w art. 8 pkt 2, 4 i 6 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych. 

2. Zwolnienia, o których mowa w ust. 1, nie obejmują środków transportowych wykorzystywanych do 

działalności gospodarczej. 

§ 2. Jeżeli zwolnienie, określone w § 1 ust. 1 uchwały, dotyczy producentów rolnych dokonujących pro-

dukcji pierwotnej produktów rolnych - zastosowanie zwolnienia stanowi pomoc de minimis w rolnictwie i od-

bywa się z uwzględnieniem rozporządzenia Komisji (UE) nr 1408/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie 

stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rol-

nym (Dz. Urz. UE L 352/9 z dnia 24.12.2013 r.) oraz polskich przepisów dotyczących pomocy de minimis w 

rolnictwie i ma zastosowanie od 1 lipca 2014 r. 

§ 3. 1. W przypadku, gdy zwolnienie stanowi pomoc de minimis, o której mowa w § 2, warunkiem uzyska-

nia zwolnienia stanowiącego pomoc de minimis jest przedłożenie przez podatnika do 1 lipca 2014 r. i przed-

kładania do dnia 15 lutego każdego roku podatkowego: 

1) wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis w rolnictwie, jakie otrzymał w roku, w którym ubiega się o 

pomoc oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat obrotowych, albo oświadczenia o wielkości pomocy de mi-

nimis w rolnictwie otrzymanej w tym okresie albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym 

okresie; 

2) wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis w rybołówstwie, jakie otrzymał w roku, w którym ubiega 

się o pomoc oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat albo oświadczenia o wielkości pomocy de minimis w 

rybołówstwie otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie; 

3) informacji określonych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu in-

formacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. Nr 53, poz. 311, z 

późn. zm.). 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Łódź, dnia 8 lipca 2014 r.

Poz. 2638



§ 4. 1. W przypadku przekroczenia dopuszczalnego progu pomocy de minimis w rolnictwie to jest kwoty 

15.000 euro w okresie określonym w § 3 ust. 1 pkt 1 oraz wystąpienia okoliczności mających wpływ na utratę 

prawa do zwolnienia określonego uchwałą, podatnik zobowiązany jest: 

1) do poinformowania o tym fakcie organu udzielającego pomocy w terminie 7 dni poprzez złożenie zaświad-

czenia o uzyskanej pomocy de minimis lub złożenie oświadczenia o wielkości uzyskanej pomocy de mini-

mis albo stosownej informacji o uzyskaniu innej pomocy publicznej; 

2) do przedłożenia na wezwanie dodatkowych informacji niezbędnych dla jej oceny oraz prawidłowego jej 

nadzorowania i monitorowania. 

2. Podatnik, który nie spełni warunków uprawniających do korzystania ze zwolnienia zobowiązany jest do 

zapłaty należnego podatku od środków transportowych. 

§ 5. Traci moc uchwała nr II/11/06 Rady Gminy Krzyżanów z dnia 6 grudnia 2006 r. w sprawie zwolnień 

od podatku od środków transportowych. 

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Krzyżanów. 

§ 7. 1. Uchwała podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego. 

2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Wojewódz-

twa Łódzkiego, z mocą obowiązującą od 1 lipca 2014 r. 

 

  

  Przewodniczący 

 Rady Gminy 

Magdalena Jabłońska 
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