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ULGA ŻOŁNIERSKA   NR Fn/11 

Podstawa prawna 

 Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. 
Nr 8, poz. 60 ze zmianami) 

 art. 13a, art. 13d ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym 
(Dz. U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969 ze zmianami) 

Sposób załatwienia 
sprawy  

Wydanie decyzji w sprawie udzielenia ulgi żołnierskiej 

Wymagane  
dokumenty  

 Wniosek o przyznanie ulgi żołnierskiej 
 Zaświadczenie o odbywaniu zasadniczej służby wojskowej 

Opłaty  Nie pobiera się opłat 

Termin załatwienia 
sprawy   

Do 1 miesiąca 

Tryb odwoławczy  

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego 

w Rzeszowie za pośrednictwem Burmistrza Strzyżowa w terminie 

14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie 

Komórka  

odpowiedzialna  
Referat Finansowo – Budżetowy 

Osoba właściwa do 
załatwienia sprawy 

 Osoby prawne 
I piętro, pok. nr 22, tel. 276 13 54 wew. 52 
 Marta Nizicka - podinspektor 

 Osoby fizyczne: 
II piętro, pok. nr 32, tel. 276 13 54 wew. 61 
 Paulina Szlachta – referent (Strzyżów) 

 Agata Warchoł – podinspektor (Bonarówka, Glinik Charzewski, 
Łętownia, Wysoka Strzyżowska) 

 Dorota Kubas – podinspektor (Dobrzechów, Godowa, Żyznów) 

 Barbara Szlachta – podinspektor (Brzeżanka, Gbiska, Glinik 

Zaborowski, Grodzisko, Tropie, Zawadka, Żarnowa) 

Inne informacje  

 Ulga żołnierska przysługuje podatnikom podatku rolnego, którzy odbywają 
zasadniczą służbę wojskową lub długotrwałe przeszkolenie wojskowe. Dla 

żołnierza odbywającego zasadniczą służbę wojskową przysługuje ulga 
w wysokości: 
 60% - jeżeli jest właścicielem gospodarstwa rolnego i bezpośrednio 

przed powołaniem do służby prowadził to gospodarstwo, 

 40% - jeżeli jest członkiem rodziny i bezpośrednio przed powołaniem 
do służby pracował w tym gospodarstwie, zamieszkiwał i nie osiągał 
przychodów z innych źródeł. 

 Ulga podatkowa udzielana jest na wniosek podatnika. Ulgę stosuje się od 
pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym złożono 
wniosek, do końca miesiąca, w którym nastąpiło zwolnienie z tej służby. 

Opracował: Dorota Kubas – podinspektor – 09.11.2009 r. 
Sprawdził: Władysław Kut -  Skarbnik Gminy – 09.11.2009 r. 
Zatwierdził: Marek Śliwiński – Burmistrz Strzyżowa – 12.11.2009 r. 
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