
UCHWAŁA NR XIII/97/11
RADY GMINY BRUDZEŃ DUŻY

z dnia 29 grudnia 2011 r.

w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: 
Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) i art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r.o podatkach i opłatach 
lokalnych1 (tekst jednolity: Dz.U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 ze zm.) zarządza się co następuje: 

§ 1. 1. Zwalnia się od podatku od nieruchomości: 1) budynki mieszkalne lub ich części, 2) budynki lub ich 
części i grunty związane z ochroną przeciwpożarową, 3) budynki lub ich części wykorzystywane na cele związane 
z ochroną bezpieczeństwa ludzi oraz utrzymania bezpieczeństwa i porządku publicznego wraz z gruntami 
związanymi z tymi budynkami, 4) budynki lub ich części, budowle lub ich części wykorzystywane na potrzeby 
zbiorowego odprowadzania ścieków oraz zbiorowego zaopatrzenia w wodę w rozumieniu ustawy z dnia 7 czerwca 
2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity Dz.U. z 2006 r. 
Nr 123, poz. 858 z późn. zm.) wraz z gruntami związanymi z tymi budynkami lub budowlami. 2. Zwolnienia 
o których mowa w ust. 1 pkt 1-3 nie stosuje się do nieruchomości związanych z prowadzeniem działalności 
gospodarczej. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 

§ 3. Traci moc Uchwała Nr IX/65/07 Rady Gminy w Brudzeniu Dużym z dnia 14 listopada 2007 roku 
w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości. 

§ 4. Traci moc Uchwała Nr XI/74/11 Rady Gminy w Brudzeniu Dużym z dnia 22 listopada 2011 roku 
w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości. 

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

 

Przewodniczący Rady Gminy 
Brudzeń Duży 

Eugeniusz Kaim
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