
Uchwała Nr XVIII/569/99
Rady Miasta Szczecina
z dnia 28 grudnia 1999r.

w sprawie podatku od nieruchomości.

Na podstawie art. 5 ust. 1 z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. 
Nr 9 , poz. 31 i Nr 101 , poz. 444; z 1992r. Nr 21, poz. 86; z 1994 r. Nr 123, poz. 600; z 1996 
r. Nr 91, poz. 409 i Nr 149, poz. 704; z 1997r. Nr 5, poz. 24, Nr 107, poz. 689, Nr 121, poz. 
770 i Nr 123, poz. 780; z 1998r. Nr 106, poz. 668, Nr 150, poz. 983 i Nr 160, poz. 1058) oraz 
Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 30 listopada 1999r. w sprawie wykonania 
niektórych przepisów ustawy o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. Nr 96, poz. 1129).

Rada Miasta Szczecina
uchwala, co następuje:

§ 1

Ustala się następujące roczne stawki podatku od nieruchomości:

1) od budynków mieszkalnych lub ich 
części - 0,41 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej

2) od budynków lub ich części związanych z 
prowadzeniem działalności gospodarczej 
innej niż rolnicza lub leśna oraz od części 
budynków mieszkalnych zajętych na
prowadzenie działalności gospodarczej - 14,36 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej

3) od budynków lub ich części zajętych na 
prowadzenie działalności gospodarczej w 
zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem 
siewnym - 6,68 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej

4) od pozostałych budynków lub ich części - 4,79 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej

5) od budowli - 2 % ich wartości,

6) od gruntów:

a) związanych z działalnością gospodarczą 
inną niż rolnicza lub leśna, z wyjątkiem 
związanych z budynkami mieszkalnymi - 0,50 zł od 1 m2 powierzchni 

b) będących użytkami rolnymi nie 
wchodzącymi w skład gospodarstw rolnych 
wykorzystywanych na cele rolnicze - 0,04 zł od 1 m2 powierzchni

c) pod jeziorami, zajętymi na zbiorniki 
wodne retencyjne lub elektrownie wodne - 2,79 zł od 1 ha powierzchni

d) pozostałych - 0,07 zł od 1 m2 powierzchni.



§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Miasta Szczecina.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2000 roku. 

§ 4

Traci moc uchwała Nr IV/21/98 Rady Miasta Szczecina z dnia 28 grudnia 1998 roku w 
sprawie podatku od nieruchomości.

§ 5

Uchwała podlega ogłoszeniu w sposób miejscowo przyjęty.

Przewodniczący Rady Miasta
Dominik Górski

http://www.szczecin.pl/prawo/rada/1998/ur21_98.html

