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GUBERNATOR HOCHUL PODPISUJE USTAWĘ ZAPEWNIAJĄCĄ ZWOLNIENIE Z 
PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI DLA CZŁONKÓW OCHOTNICZYCH STRAŻY 

POŻARNYCH LUB OCHOTNICZEGO POGOTOWIA RATUNKOWEGO W 
HRABSTWIE MONROE 

 
Ustawa (S.6676-A/A.7644-A) pozwala władzom hrabstwa Monroe przyznać 10% 

zwolnienie podatkowe dla uprawnionych osób 
 

Gubernator Hochul podpisała dzisiaj ustawę (S.6676-A/A.7644-A), na mocy której 
hrabstwo Monroe może przyznać 10% zwolnienie z podatku od nieruchomości dla 
członków ochotniczej straży pożarnej lub ochotniczych służb ratowniczych, którzy 
należą do organizacji od dwóch lat. 
 
„Kiedy pojawiają się kłopoty, członkowie ochotniczych straży pożarnych i służb 
ratowniczych są zawsze gotowi do akcji”, powiedziała Gubernator Hochul. „Ci 
bezinteresowni wolontariusze zasługują na nasze pełne wsparcie i jestem dumna, że 
mogę podpisać ustawę, która nagradza ochotników za poświęcenie i zachęca innych do 
wstąpienia w ich szeregi, aby utrzymać bezpieczeństwo naszych społeczności w 
hrabstwie Monroe”.  
 
Zwolnienie z podatku od nieruchomości zostanie odjęte od wartości szacunkowej 
nieruchomości. Powyższe dotyczy podatków dotyczących nieruchomości na terenie 
miast, wsi, miasteczek, dzielnic, okręgów specjalnych, okręgów szkolnych, okręgów 
straży pożarnej lub hrabstw. Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia. 
 
Senator Samra Brouk powiedziała: „Tutaj w hrabstwie Monroe, nasi wolontariusze 
pracujący jako strażacy i pracownicy pogotowia ratunkowego raz po raz odpowiadają 
na wezwanie, aby służyć naszej społeczności. Są to odważni ludzie, którzy podejmują 
wielkie ryzyko w interesie dobra publicznego, nie żądając niczego w zamian. Ich 
wolontariat jest wielką przysługą dla naszej społeczności i naszego stanu, dlatego też z 
dumą poparłam ustawę, która zapewnia im zwolnienie z podatku od ich nieruchomości. 
Chociaż nie ma sposobu, aby odpowiednio podziękować tym ochotnikom za ich 
odwagę i zaangażowanie w pracę, jest to mały krok w kierunku zapewnienia im 
wsparcia i wdzięczności, na które zasługują. Jestem wdzięczna mojej koleżance, 
członkini Zgromadzenia, Jen Lunsford, za przeprowadzenie tej ustawy w 
Zgromadzeniu, a także Gubernator Kathy Hochul za podpisanie tego aktu prawnego w 
służbie naszych społeczności”. 



 

Członkini Zgromadzenia, Jen Lunsford, powiedziała: „Członkowie ochotniczych 
straży pożarnych i pogotowia ratunkowego w hrabstwie Monroe są zawsze do naszej 
dyspozycji i zobowiązują się do pomocy naszej społeczności w razie potrzeby, nie 
otrzymując za swoją pracę żadnego wynagrodzenia. Ta ustawa pozwala nam zrobić 
coś dla nich, zapewniając 10% zwolnienie z podatku od nieruchomości w uznaniu dla 
ich poświęcenia i służby.Chciałbym podziękować lokalnym liderom, np. legislatorowi 
Johnowi Beynesowi za jego poparcie dla tej ustawy, senator Brouk za współpracę, oraz 
Gubernator Hochul za uznanie wagi tej ustawy i pozytywnego wpływu, jaki będzie ona 
miała na osoby aktywnie służące naszej społeczności”. 
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