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WPiOL-I.1431.1.2020.MSN 
Dotyczy: informacji publicznej 
 
Odpowiadając na wniosek o udzielenie informacji publicznej z 18 czerwca 2020 r. 

poniżej przekazuję żądane informacje dotyczące Prezydenta Miasta Szczecin jako 

organu podatkowego w podatkach i opłatach lokalnych pobieranych w Szczecinie. 

 
 

1. Liczba wydanych decyzji ustalających zobowiązanie podatkowe na początku 
roku kalendarzowego w podatku od nieruchomości, rolnym, leśnym, w tym 
płaconych w formie łącznego zobowiązania pieniężnego (coroczna akcja 
wymiarowa) w poszczególnych latach: 2017-2019. 
 
Rok Liczba wydanych decyzji ustalających Liczba decyzji 

wysłanych 
(RAZEM) 

w ramach akcji 
wymiarowej wydane 
decyzje są wysyłane 

wszystkim 
współwłaścicielom 

Podatek od 
nieruchomości 

Podatek rolny, leśny; 
łączne zobowiązanie 

pieniężne 

2017 108540 2227 165000 
2018 107577 2230 165986 
2019 109769 2269 169162 

 
 

2. Liczba wydanych decyzji określających zobowiązanie podatkowe (zobowiązań 
powstających z mocy prawa) w poszczególnych latach 2017-2019. 
 

Rok Liczba wydanych decyzji określających 
Podatek od 

nieruchomości, 
rolny, leśny 

Podatek od 
środków 

transportowych 

Opłata za 
gospodarowanie 

odpadami 
komunalnymi 

Opłata 
skarbowa 
(określenie 

zobowiązania) 

2017 130 115 50 6 
2018 68 116 37 2 
2019 88 84 35 2 
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3. Liczba wydanych decyzji zmieniających wysokość zobowiązań podatkowych 
w podatku od nieruchomości, rolnym, leśnym (łącznym zobowiązaniu 
pieniężnym) w latach 2017-2019.  
 

Rok Liczba wydanych decyzji zmieniających, uchylających 
Podatek od nieruchomości Podatek rolny, leśny; 

łączne zobowiązanie 
pieniężne 

2017 4609 235 
2018 4781 204 
2019 3791 165 

 
4. Podstawowy sposób doręczania decyzji ustalających i określających 

zobowiązania podatkowe stosowanych przez organ: za pośrednictwem 
Poczty. 
 
Sposób doręczania  w trakcie „akcji wymiarowej na początku każdego roku 
kalendarzowego”: do roku 2019 włącznie – za pośrednictwem poczty. 
W roku 2020 – doręczanie przez pracowników i poczty 

 
5. Koszty doręczeń decyzji ustalających zobowiązanie podatkowe na początku 

każdego roku kalendarzowego w latach 2017-2019 wynikają z dostępnych 
w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Szczecin 
(http://bip.um.szczecin.pl/chapter_50899.asp) umów zawartych z operatorem 
pocztowym POCZTA POLSKA SA:  
 
1) nr CRU/16/0003017 z 2016-08-31: 
http://bip.um.szczecin.pl/getattachmentfile.asp?aoid=ce653b656cc13399788b
dbe3cfc9a462&fileoid=4c6f211f0e08d6f6910926d0c649e5b4   
 
2) CRU/18/0003837 z 2018-09-28: 
http://bip.um.szczecin.pl/getattachmentfile.asp?aoid=e8724ff1f8e030e1a9d45
7a2be636c0e&fileoid=c3166968cad19f502ab3b870b9887150 
 
 
Koszty doręczeń decyzji ustalających zobowiązanie podatkowe na początku 
roku (tzw. akcja wymiarowa) w latach 2017-2019 stanowiły szacunkowo 85% 
kosztu doręczeń wszystkich decyzji dotyczących podatku od nieruchomości, 
rolnego i leśnego. 
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