
 
 

UCHWAŁA NR 491/L/2022 
RADY MIASTA CIECHANÓW 

z dnia 1 marca 2022 r. 

w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości na wspieranie działań na terenie Miasta Ciechanów 
związanych z pomocą dla ludności uchodźczej z terenu objętego konfliktem zbrojnym, która znalazła się 

na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej od 24 lutego 2022 roku 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie 
gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372, z późn. zm.) oraz art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. 
o podatkach i opłatach lokalnych (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1170) Rada Miasta Ciechanów uchwala, co 
następuje: 

§ 1. Zwalnia się od podatku od nieruchomości budynki mieszkalne lub ich części, położone na terenie 
Miasta Ciechanów, związane z zakwaterowaniem ludności uchodźczej z terenu objętego konfliktem zbrojnym, 
która znalazła się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej od 24 lutego 2022 roku. 

§ 2. 1. Zwolnienie, o którym mowa w § 1 przysługuje w okresie obowiązywania niniejszej uchwały. 

2. Zwolnienie od podatku od nieruchomości budynków mieszkalnych lub ich części przysługuje 
w wysokości podatku za 2022 rok od tych budynków. 

3. Przedmiotem uchwały są budynki mieszkalne lub ich części, o których mowa w § 1. 

4. Zwolnieniu, o którym mowa w niniejszej uchwale nie podlegają budynki lub ich części zajęte na 
prowadzenie działalności gospodarczej. 

§ 3. 1. Warunkiem uzyskania zwolnienia od podatku od nieruchomości na mocy niniejszej uchwały jest 
dokonanie przez podatnika zgłoszenia o zamiarze skorzystania ze zwolnienia złożonego do Prezydenta Miasta 
Ciechanów. Wraz ze zgłoszeniem podatnik winien również złożyć kopię dokumentu potwierdzającego 
zakwaterowanie ludności uchodźczej. 

2. Wzór zgłoszenia, o którym mowa w ust. 1 stanowi załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Ciechanów. 

§ 5. Uchwala podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy 
ogłoszeń w budynku Urzędu Miasta Ciechanów. 

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 r. 

  
  

Przewodniczący Rady Miasta Ciechanów 
Krzysztof Leszczyński 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 3 marca 2022 r.

Poz. 2360



Z G Ł O S Z E N I E

Zgłaszam zamiar korzystania ze zwolnienia z podatku od nieruchomości
na mocy Uchwały Nr 491/L/2022 Rady Miasta Ciechanów z dnia 01 marca 2022 roku

1. Dane identyfikacyjne podatnika: ·

· Imię i nazwisko
………………………………………………………………………......………….............
……......……......................................................................................................................
.....

· Adres zamieszkania
………………………………………………………………………………......……...........
....…....….……………………………………………………………………………………

· Adres do korespondencji
…………………………………………………………………………………….................
.........……….......................................................................................................................
.....

· Nr telefonu
………………………………………………………………………....................................
.

· Dane osoby upoważnionej (imię i nazwisko, nr telefonu) do kontaktów w sprawach
dotyczących niniejszego zwolnienia – na podstawie pełnomocnictwa złożonego wraz
z niniejszym wnioskiem.
Złożenie dokumentu pełnomocnictwa wymaga uiszczenia opłaty skarbowej

w wysokości 17 zł.

........………………………………………….....................................................................…

2. Informacje dotyczące zakwaterowania ludności uchodźczej:

· data rozpoczęcia zakwaterowania: ………………….

· miejsce położenia nieruchomości, w której zostali zakwaterowani uchodźcy
(nr działki, ulica, nr budynku, powierzchnia użytkowa)
.........………..….....…………………………………….................................………..……
……………………….......…………………………………………………...……………

3. Wraz z niniejszym zgłoszeniem przedkładam:
1) informację (IN-1) lub jej korektę o nieruchomościach i obiektach

budowlanych/deklarację (DN-1) lub jej korektę na podatek od nieruchomości wraz
z załącznikami,

2) ……………………………………………………………………………………………
3) ……………………………………………………………………………………………

…………………………… ……………………………………….
( miejscowość, data ) ( podpis, pieczęć przedsiębiorcy )

Załącznik do uchwały Nr 491/L/2022

Rady Miasta Ciechanów

z dnia 1 marca 2022 r.

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 2 – Poz. 2360



KLAUZULA INFORMACYJNA

o ochronie danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r., informujemy Panią/Pana o sposobie i celu,
w jakim przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe, a także o przysługujących Pani/Panu prawach, wynikających z regulacji o ochronie danych osobowych:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miasta Ciechanów jest Prezydent Miasta Ciechanów, działający w

imieniu Gminy Miejskiej Ciechanów (dane adresowe: 06-400 Ciechanów, Plac Jana Pawła II 6).
2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych możliwy jest za pośrednictwem poczty elektronicznej, adres e-mail: iod@umciechanow.pl lub

pisemnie na adres Administratora danych.
3. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej

zgody.
4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, realizacji zawartych przez

Administratora umów, na podstawie udzielonej przez Panią/Pana zgody – w zakresie i celu określonym w treści zgody.
5. W związku z przetwarzaniem danych w celach, o których mowa w pkt 4 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być organy władzy publicznej

oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów
powszechnie obowiązującego prawa oraz inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Gminą Miejską Ciechanów przetwarzają
dane osobowe, dla których Administratorem jest Prezydent Miasta Ciechanów.

6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z zasad określonych w Rozporządzeniu z dnia 18 stycznia 2011 roku w sprawie
instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.

7. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:

a) prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;

b) prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku, gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne;

c) prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), w przypadku, gdy:

- dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane,

- osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych,

- osoba, której dane dotyczą wycofała zgodę na przetwarzanie danych osobowych, która jest podstawą przetwarzania danych i nie ma innej
podstawy prawnej przetwarzania danych,

- dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem,

- dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa;

d) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w przypadku, gdy:

- osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych,

- przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian ich
ograniczenia,

- Administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub
dochodzenia roszczeń,

- osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych, do czasu ustalenia czy prawnie uzasadnione podstawy po
stronie administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;

e) prawo do przenoszenia danych – w przypadku, gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:

- przetwarzanie danych odbywa się na podstawie umowy zawartej z osobą, której dane dotyczą lub na podstawie zgody wyrażonej przez tą
osobę;

- przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany;

f) prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych – w przypadku, gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:

- zaistnieją przyczyny związane z Pani/Pana szczególną sytuacją, w przypadku przetwarzania danych na podstawie zadania realizowanego
w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej przez Administratora,

- przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez
stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i
wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą jest
dzieckiem.

8. W przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit a
RODO), przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego
dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.

9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji, gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa
lub zawarta między stronami umowa, a w pozostałym zakresie przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywa się na podstawie Pani/Pana
dobrowolnej zgody.

10. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu przez Administratora Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu
prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych. (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

11. Pani/Pana dane nie trafią do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej oraz nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą
profilowane.

12. Szczegółowe informacje na temat ochrony Pani/Pana danych osobowych, a także przysługujących z tego tytułu praw, znajdzie Pani/Pan na stronie
internetowej Urzędu Miasta Ciechanów w zakładce Ochrona Danych Osobowych (www.umciechanow.pl/samorzad/Ochrona_Danych_Osobowych).
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