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UCHWAŁA Nr XLI/306/09 

Rady Miejskiej w Dobrym Mieście 

z dnia 19 listopada 2009 r. 

 

w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości. 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. 
Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 
558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 
1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 
2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, 
poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 
1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337 z 
2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 
1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 111 oraz z 2009 r. Nr 223, 
poz. 1458 i Nr 52, poz. 420) oraz art. 7 ust. 3 ustawy z 
dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych 
(tekst jednolity z 2006 r. Dz. U. Nr 121, poz. 844, Nr 220, 
poz. 1601, Nr 225, poz. 1635, Nr 245, poz. 1775, Nr 249, 
poz. 1828, Nr 251, poz. 1847, z 2008 r. Nr 93, poz. 585 i 
Nr 116, poz. 730 oraz z 2009 r. Nr 56, poz. 458 i Nr 223, 
poz. 1463) Rada Miejska w Dobrym Mieście uchwala, co 
następuje: 
 

§ 1. Zwalnia się od podatku od nieruchomości: 

 
  1) budynki mieszkalne, lokale mieszkalne stanowiące 

odrębną nieruchomość, których z powodu braku 
możliwości technicznych nie włączono do gminnej 
sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej - z wyjątkiem 
części zajętych na prowadzenie działalności 
gospodarczej oraz budynków mieszkalnych i lokali 
mieszkalnych oddanych do użytkowania po 1 stycznia 
2009 r., 

 
  2) budynki, budowle oraz grunty zajęte na potrzeby 

ochrony przeciwpożarowej, 
 
  3) budynki lub ich części zajęte na potrzeby świetlic 

wiejskich, 
 
  4) budynki, budowle oraz grunty zajęte na potrzeby 

kultury fizycznej i sportu, 
 
  5) budynki oraz grunty w wysokości wydatków 

poniesionych przez właścicieli tych nieruchomości na 
budowę lub modernizację indywidualnych ujęć wody 

wraz z urządzeniami zaopatrującymi nieruchomość w 
wodę oraz budowę przydomowych oczyszczalni 
ścieków, z wyłączeniem wydatków poniesionych na 
rozprowadzenie kanalizacji i wody wewnątrz budynku. 

 
§ 2. 1. Zwolnienie, o którym mowa w § 1 ust. 1 pkt 5 

stosowane jest na wniosek podatnika po zakończeniu 
inwestycji. 

 
2. Warunkiem przyznania zwolnienia jest przedłożenie 

faktur lub rachunków albo ich uwierzytelnionych odpisów 
stwierdzających wysokość poniesionych wydatków 
związanych z tą inwestycją. 

 
3. Zwolnienie ma zastosowanie do nieruchomości, w 

których nie ma możliwości technicznej doprowadzenia 
wody i kanalizacji ze zbiorczej sieci wodociągowo-
kanalizacyjnej. 

 
4. Okres zwolnienia wynosi 10 lat, licząc od 1 stycznia 

następnego roku. 
 
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi 

Dobrego Miasta. 
 
§ 4. Z dniem 31.12.2009 r. traci moc: 

Uchwała Nr XV/84/07 Rady Miejskiej w Dobrym Mieście z 
dnia 15 listopada 2007 r. w sprawie zwolnień od podatku 
od nieruchomości. 

 
§ 5. 1. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od 

dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Warmińsko-Mazurskiego i ma zastosowanie począwszy 
od roku podatkowego 2010. 

 
2. Uchwała podlega wywieszeniu na tablicy 

informacyjnej Urzędu Miejskiego w Dobrym Mieście. 
 

Przewodnicząca Rady Miejskiej 
Małgorzata Łańko 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


