
Projekt 
 
z dnia  24 marca 2022 r. 
Zatwierdzony przez ......................... 
 
 

 
UCHWAŁA NR .................... 

RADY GMINY MAŁKINIA GÓRNA 

z dnia .................... 2022 r. 

w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości budynków mieszkalnych lub ich części, które zostały 
zajęte przez uchodźców z Ukrainy w celu nieodpłatnego zakwaterowania 

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 
z 2022 r. poz. 559), art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. 
Z 2019 r. poz. 1170 z późn. zm.) Rada Gminy Małkinia Górna uchwala, co następuje: 

§ 1. Zwalnia się od podatku od nieruchomości budynki mieszkalne lub ich części położone na terenie Gminy 
Małkinia Górna stanowiące własność bądź będące w posiadaniu samoistnym podatnika, zajęte przez uchodźców 
z Ukrainy w celu nieodpłatnego zakwaterowania. 

§ 2. Ustalenie wysokości podatku od nieruchomości za 2022 rok z uwzględnieniem zwolnienia, o którym 
mowa w § 1, następuje na podstawie złożonej przez podatnika informacji o nieruchomościach i obiektach 
budowlanych lub deklaracji na podatek od nieruchomości. 

§ 3. 1. Zwolnienie przysługuje od pierwszego dnia miesiąca, w którym dokonano nieodpłatnego 
zakwaterowania uchodźców. 

2. Zwolnienie wygasa z upływem miesiąca, w którym zakończono nieodpłatne zakwaterowanie, nie później 
jednak niż 31.12.2022 r. 

§ 4. Uchwała obowiązuje do dnia 31.12.2022 r. 

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Małkinia Górna. 

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Mazowieckiego. 
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Uzasadnienie 

W dniu 24 lutego 2022 r. Ukraina została zaatakowana przez Rosję. W związku z działaniami wojennymi 
prowadzonymi na terytorium Ukrainy obywatele tego państwa przybyli na terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej. Jedną z form pomocy jest zakwaterowanie zapewnione nieodpłatnie dla obywateli Ukrainy. Jedną 
z form pomocy zapewnionej obywatelom Ukrainy jest zwolnienie od podatku od nieruchomości budynków 
mieszkalnych lub ich części przeznaczonych na zakwaterowanie  uchodźców z Ukrainy. Na skutek uchwały 
zmniejszeniu ulegną dochody własne Gminy  Małkinia Górna o 0,60 zł za każdy m2 zajęty na zakwaterowanie 
uchodźców z Ukrainy. 
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