
INFORMACJA  

Z dniem 1 stycznia 2020 r., w wyniku Uchwały Rady Gminy Brudzeń Duży                        

nr XI/84/19 z dnia 29 października 2019 r.  w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości 

(Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego z dnia 08 listopada 2019 r., poz. 12595),  

wchodzą w życie istotne zmiany  dotyczące opodatkowania nieruchomości na terenie  Gminy 

Brudzeń Duży.    

     Wyjaśnić należy, iż od momentu wejścia w życie ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r.              

o podatkach i opłatach lokalnych, od roku podatkowego 1991, budynki mieszkalne lub ich 

części na mocy ww. ustawy podlegały opodatkowaniu, przy czym na terenie Gminy Brudzeń 

Duży zwalniane były od podatku od nieruchomości przez Radę Gminy,  w drodze uchwał, do  

roku 2019. Ponadto podkreślić należy, iż w Gminie Brudzeń Duży od 2013 roku stawki 

podatku od nieruchomości pozostawały na niezmienionym poziomie, nie były podwyższane. 

Zmianie ulegają zasady opodatkowania budynków mieszkalnych na terenie naszej 

Gminy, które do tej pory były zwolnione od podatku od nieruchomości w drodze uchwały 

Rady Gminy, natomiast od 1 stycznia 2020 roku na mocy uchwały Rady Gminy nie są objęte 

tym zwolnieniem. Stawka podatku od nieruchomości od budynków mieszkalnych lub ich 

części obowiązująca w 2020 roku na terenie Gminy Brudzeń Duży została określona przez 

Radę Gminy, w takiej wysokości, jaką na 2020 rok ogłosił Minister Finansów i wynosi ona 

0,81 zł od 1 m
2
 powierzchni użytkowej.   

W myśl zapisów ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst 

jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1170) podstawę opodatkowania dla gruntów stanowi ich 

powierzchnia, podstawę opodatkowania dla budynków lub ich części ich powierzchnia 

użytkowa; dla budowli lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej 

ich wartość. 

Powierzchnia użytkowa budynku lub jego części to powierzchnia mierzona po 

wewnętrznej długości ścian na wszystkich kondygnacjach, z wyjątkiem powierzchni klatek 

schodowych oraz szybów dźwigowych; za kondygnację uważa się również garaże podziemne, 

piwnice, sutereny i poddasza użytkowe.  

Powierzchnię pomieszczeń lub ich części oraz część kondygnacji o wysokości w świetle 

powyżej 2,20 m zalicza się do powierzchni użytkowej budynku w 100%, natomiast 

powierzchnię pomieszczeń lub ich części oraz część kondygnacji o wysokości w świetle od 

1,40 m do 2,20 m zalicza się do powierzchni użytkowej budynku w 50%, a jeżeli wysokość 

jest mniejsza niż 1,40 m, powierzchnię tę pomija się. 

Zgodnie z art. 6 ust. 6 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach 

lokalnych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1170), osoby fizyczne są obowiązane złożyć 

właściwemu organowi podatkowemu informację o nieruchomościach i obiektach 

budowlanych, sporządzoną na formularzu według ustalonego wzoru, w terminie 14 dni od 

dnia wystąpienia okoliczności uzasadniających powstanie albo wygaśnięcie obowiązku 

podatkowego w zakresie podatku od nieruchomości lub od dnia zaistnienia zdarzenia 

mającego wpływ na wysokość opodatkowania.  

 Wzór formularza ww. informacji określony został Rozporządzeniem Ministra Finansów z 

dnia 30 maja 2019 r. w sprawie wzorów informacji o nieruchomościach i obiektach 

budowlanych oraz deklaracji na podatek od nieruchomości (Dz.U. z 2019 r. poz. 1104). 

W związku z powyższym informujemy Podatników Gminy Brudzeń Duży posiadających 

budynki mieszkalne lub ich części o obowiązku złożenia aktualnych informacji o 

nieruchomościach i obiektach budowlanych na formularzu IN – 1 wraz z odpowiednimi 

załącznikami (ZIN – 1, ZIN -2, ZIN – 3) na potrzeby wymiaru podatku od nieruchomości.  

Informacje o nieruchomościach i obiektach budowlanych mogą być składane w Urzędzie 

Gminy Brudzeń Duży – pokój numer 5, przesyłane drogą pocztową na adres Urzędu Gminy 

lub przesyłane z wykorzystaniem elektronicznej platformy usług administracji publicznej 

(ePUAP). 

Wzory aktualnie obowiązujących informacji o nieruchomościach i obiektach 

budowlanych wraz z załącznikami możecie Państwo znaleźć również na stronie Biuletynu 

Informacji Publicznej www.ugbrudzenduzy.bip.org.pl  w zakładce Prawo lokalne  - Podatki            

i opłaty lokalne lub na stronie www.podatki.gov.pl w zakładce podatki i opłaty lokalne - 

formularze lub pobrać poniżej: 

https://sip.legalis.pl/urlSearch.seam?HitlistCaption=Odes%C5%82ania&pap_group=25011069&sortField=document-date&filterByUniqueVersionBaseId=true
http://www.ugbrudzenduzy.bip.org.pl/


IN-1 - Informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych, 

ZIN-1 - Załącznik do informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych - dane o 

przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu, 

ZIN-2 - Załącznik do informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych - dane o 

przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania, 

ZIN-3  - Załącznik do informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych - dane 

pozostałych podatników 

 

W razie pytań lub wątpliwości dotyczących prawidłowego wypełnienia druku informacji 

o nieruchomościach i obiektach budowlanych pomocą służą pracownicy referatu finansowego 

Urzędu Gminy Brudzeń Duży, w pokoju nr 5, pod nr tel. 24 260-40-81 wewnętrzny 27. 

 

Informacje pomocnicze, co do sposobu wyliczenia powierzchni użytkowej budynków lub 

ich części zawiera schemat poniżej: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://ugbrudzenduzy.bip.org.pl/?tree=224,Podatek%20od%20nieruchomo%C5%9Bci
https://www.podatki.gov.pl/media/5034/zin1-01-16.pdf
https://www.podatki.gov.pl/media/5034/zin1-01-16.pdf
https://www.podatki.gov.pl/media/5035/zin2-01-12.pdf
https://www.podatki.gov.pl/media/5035/zin2-01-12.pdf
https://www.podatki.gov.pl/media/5036/zin3-01-11.pdf
https://www.podatki.gov.pl/media/5036/zin3-01-11.pdf


 

Sposób wyliczenia powierzchni użytkowej budynku 

do celów wymiaru podatku od nieruchomości 

 
 

Powierzchnię pomieszczeń lub ich części oraz część kondygnacji o wysokości w świetle 

poniżej 1,40 m pomija się. 

Powierzchnia klatek schodowych i szybów dźwigowych nie podlega opodatkowaniu. 

 
 

Powierzchnię pomieszczeń lub ich części oraz część kondygnacji o wysokości w świetle od 

1,40 m do 2,20 m zalicza się do powierzchni użytkowej budynku w 50 %. 

 
 

Powierzchnię pomieszczeń lub ich części oraz część kondygnacji o wysokości                                         

w świetle powyżej 2,20 m zalicza się do powierzchni użytkowej budynku w 100 %. 

 

Budynek - obiekt budowlany w rozumieniu przepisów prawa budowlanego, który jest trwale związany                    

z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty                        

i dach. 

 

Podstawę opodatkowania budynków lub ich części stanowi ich powierzchnia użytkowa. 

 

Powierzchnia użytkowa budynku lub jego części - powierzchnia mierzona po wewnętrznej długości 

ścian na wszystkich kondygnacjach, z wyjątkiem powierzchni klatek schodowych oraz szybów 

dźwigowych; za kondygnację uważa się również garaże podziemne, piwnice, sutereny i poddasza 

użytkowe. 

 

Powierzchnię pomieszczeń lub ich części oraz część kondygnacji o wysokości w świetle od 1,40 m do 

2,20 m zalicza się do powierzchni użytkowej budynku w 50%, a jeżeli wysokość jest mniejsza niż                

1,40 m, powierzchnię tę pomija się. 

 


