
 

 

Uchwała Nr XLIV/344/2010 

Rady Miejskiej w Karczewie 

z dnia 24 lutego 2010 roku 

w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości na 2010 rok 

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

gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) i art. 7 ust. 3 

ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych  ( tekst jednolity: Dz. U. z 

2006 r. Nr 121, poz. 844 z późn. zm.) Rada Miejska w Karczewie uchwala, co następuje: 

 

§ 1 

 

Zwalnia się od podatku od nieruchomości: 

 

1) budynki lub ich części i grunty wykorzystywane na  cele działalności kulturalnej; 

2) budynki lub ich części i grunty wykorzystywane na cele działalności oświatowej; 

3) budynki lub ich części i grunty wykorzystywane na cele działalności sportowej; 

4) grunty i budynki zajęte pod działalność edukacyjno – muzealną położoną na terenie 

Gminy Karczew; 

5) budynki lub ich części i grunty służące realizacji zadań w zakresie ochrony 

przeciwpożarowej; 

6) budynki lub ich części i grunty służące realizacji zadań w zakresie pomocy społecznej; 

§ 2 

Traci moc Uchwała Nr XL/310/2009 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 27 listopada 2009 

roku w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości na 2010 rok, oraz Uchwała Nr 

XLIII/335/2010 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 21 stycznia 2010 roku w sprawie zmiany 

Uchwały Nr XL/310/2009 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 27 listopada 2009 roku w 

sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości na 2010 rok 

§ 3 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Karczewa. 

§ 4 

 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Mazowieckiego. 

 

 

 

 

Przewodnicząca 

Rady Miejskiej w Karczewie 

        mgr Danuta Żelazko 

 



 

 

 

 

UZASADNIENIE 

 

Konieczność podjęcia nowej uchwały w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości na 

rok 2010 wynika z wyroku WSA w Warszawie z dnia 23 kwietnia 2008 roku (sygn. Akt III 

SA/Wa 441/08), oraz uchwały nr 339/K/09 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w 

Warszawie z dnia 23 grudnia 2009 r. w sprawie wprowadzenia zwolnienia przedmiotowo – 

podmiotowego. 

 


