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UCHWAŁA NR .................... 

RADY MIEJSKIEJ W NAMYSŁOWIE 

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

w sprawie ustanowienia zwolnienia od podatku od nieruchomości dla niektórych podmiotów prowadzących 
działalność leczniczą 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2022 r., poz. 559, 1005, 1079, 1561), art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach 
lokalnych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1170, z późn. zm.), Rada Miejska w Namysłowie uchwala, co następuje: 

§ 1. Zwalnia się od podatku od nieruchomości grunty, budynki i budowle wykorzystywane na potrzeby 
zorganizowanej działalności leczniczej, o ile: 

a) działalność lecznicza prowadzona jest przez podmioty określone w art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. 
o działalności leczniczej (Dz. U. z 2022 r., poz. 633, z późn. zm.), 

b) działalność lecznicza przynosi przeważający poziom przychodów podmiotu władającego daną nieruchomością 
oraz 

c) przeważający poziom przychodów z działalności leczniczej prowadzonej w danej nieruchomości finansowany 
jest ze środków publicznych. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Namysłowa. 

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego i wchodzi w życie po 
14 dniach od jej ogłoszenia. 

 

   
Przewodniczący Rady 

 
 

Jacek Ochędzan 
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Uzasadnienie 

Zgodnie z art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych Rada gminy, w drodze 
uchwały, może wprowadzić inne zwolnienia przedmiotowe niż określone w ust. 1 oraz w art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 
2 października 2003 r. o zmianie ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych i niektórych ustaw. Celem podjęcia 
przedmiotowej uchwały jest ustanowienie zwolnienia przedmiotowego od podatku od nieruchomości dla 
podmiotów prowadzących działalność leczniczą, których przeważający poziom przychodów dotyczy prowadzenia 
działalności leczniczej finansowanej ze środków publicznych. Zwolnienie obejmuje zakresem grunty, budynki 
i budowle wykorzystywane na potrzeby zorganizowanej działalności leczniczej  

Sytuacja systemu ochrony zdrowia, w szczególności w związku z trwającą od 2020 roku pandemią jest 
wyjątkowo trudna. Zasadnym jest zatem, by podejmować szerokie działania ukierunkowane na odciążenie ze 
zobowiązań finansowych podmiotów będących częścią systemu. 

W związku z powyższym podjęcie przedmiotowej uchwały należy uznać za w pełni zasadne. 

Projektodawca: Klub Radnych Rady Miejskiej w Namysłowie „Przyjazny Samorząd”  
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