
           

 

UCHWAŁA NR LII/551/2022 

RADY MIASTA SULEJÓWEK 

z dnia 24 listopada 2022 r. 

 

 

w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości  

 
 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym 

(Dz. U. z 2022 r. poz. 559
1
), oraz art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach  

i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1452
2
) – Rada Miasta Sulejówek uchwala,                                   

co następuje: 

 

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

a) grunty i budynki lub ich części służące realizacji zadań z zakresu ochrony 

przeciwpożarowej i bezpieczeństwa publicznego, 

b) grunty i budynki lub ich części wykorzystywane w zakresie wypożyczania książek                   

i czytelnictwa, 

c) grunty i budynki lub ich części wykorzystywane w zakresie świadczenia pomocy 

społecznej, 

d) budowle wykorzystywane na cele związane z zaopatrzeniem w wodę i odprowadzeniem 

ścieków.  

2. Zwolnienia, o których mowa w ust. 1 nie obejmują gruntów i budynków lub ich części 

związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej. 

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Sulejówek. 

 

§ 3.  Traci moc Uchwała Rady Miasta Sulejówek Nr XXXVIII/429/2021 z dnia 25 listopada              

2021 r. (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2021 r., poz. 10786) w sprawie zwolnień w podatku                                  

od nieruchomości.  

 

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego                      

i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 roku.   

 
 

                                         Przewodniczący 

                                                Rady Miasta Sulejówek 

 

 

                                                             Daniel Dąbrowski 
  
 
 
 
 
 
 
 

                                                      
1
 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2022 r. poz. 559, 583, 1005, 1079, 1561. 

2
 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2022 r. poz. 1452, 1512. 



 

 

 

Uzasadnienie 

 
W ustawie o podatkach i opłatach lokalnych z dnia 12 stycznia 1991 r. w art. 7 ust. 3, 

ustawodawca przewidział możliwość wprowadzenia zwolnień przedmiotowych w podatku                 

od nieruchomości. Kompetencje takie powierzono Radzie Gminy, która wprowadza te zwolnienia  

w drodze uchwały wskazując tryb i szczegółowe warunki zwolnienia.  

Projekt uchwały zawiera utrzymanie zwolnień przyjętych w Uchwale Rady Miasta 

Sulejówek Nr XXXVIII/429/2021 z dnia 25 listopada 2021 r. rozszerzone o punkt „d” - budowle 

wykorzystywane na cele związane z zaopatrzeniem w wodę i odprowadzeniem ścieków.  

Powyższe zwolnienia nie obejmują gruntów i budynków lub ich części związanych             

z prowadzeniem działalności gospodarczej. 

  

 


