
 

Uchwała Nr XVI/123/2011 

Rady Miejskiej w Karczewie 

z dnia 26 października 2011 roku 

 
w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości 

 

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

(t. j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) i art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 

1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych  (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 ze zmianami)  

uchwala się, co następuje: 

 

§ 1. Zwalnia się z podatku od nieruchomości: 

1) grunty, budynki, budowle lub ich części wykorzystywane na potrzeby działalności 

kulturalnej, 

2) grunty, budynki, budowle lub ich części wykorzystywane na cele działalności kultury 

fizycznej, 

3)  grunty, budynki, budowle służące realizacji zadań w zakresie ochrony przeciwpożarowej, 

4) grunty, budynki, budowle lub ich części służące realizacji zadań w zakresie pomocy 

społecznej, 

5) grunty, budynki, budowle lub ich części wykorzystywane na potrzeby zaopatrzenia 

zbiorowego ludności w wodę, 

6)  grunty, budynki, budowle lub ich części wykorzystywane na cele działalności oświatowej, 

7)  grunty i budynki zajęte pod działalność edukacyjno – muzealną położone na terenie 

Gminy Karczew. 

§ 2. Zwolnienia o których mowa w § 1 nie obejmują budynków i gruntów związanych 

z prowadzeniem działalności gospodarczej. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Karczewa 

§ 4. Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc Uchwała Nr LIV/427/2010 

Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 26 października 2010 r., oraz Uchwała Nr VI/30/2011 

Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 17 lutego 2011 r. 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Mazowieckiego i ma zastosowanie od dnia 01 stycznia 2012 r. 

 

 

 

Przewodniczący Rady 

     Tadeusz Marton 

 
 

 

 

 

 



 

 

 

UZASADNIENIE 

 

Zgodnie z art. 7 ust. 3 ustawy  o podatkach i opłatach lokalnych, rada gminy w drodze 

uchwały, może wprowadzać inne zwolnienia przedmiotowe niż określone w art. 7 ust. 1, oraz 

w art. 10 ust. 1 wyżej wymienionej ustawy. 

 


