
Uchwała Nr XXXIV/783/2000
Rady Miasta Szczecin

z dnia 28 grudnia 2000 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie poboru podatku od nieruchomości od osób fizycznych w drodze inkasa.

Na podstawie art. 6 ust. 9 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. Nr 9, poz. 31 i Nr 101, poz. 444; z 1992 
r. Nr 21, poz. 86; z 1994 r. Nr 123, poz. 600; z 1996 r. Nr 91, poz. 409 i Nr 149, poz. 704; z 1997 r. Nr 5, poz. 24, Nr 107, poz. 689, Nr 121, 
poz. 770 i Nr 123, poz. 780; z 1998 r. Nr 106, poz. 668, Nr 150, poz. 983 i Nr 160, poz. 1058; z 2000 r. Nr 88, poz. 983 i Nr 95, poz. 1041)

Rada Miasta Szczecina
uchwala, co następuje:

§ 1

W uchwale Nr XXIII/645/2000 Rady Miasta Szczecina z dnia 17 kwietnia 2000 r. w sprawie poboru podatku od nieruchomości od osób 
fizycznych w drodze inkasa wprowadza się następujące zmiany:

I. § 1 uchwały otrzymuje brzmienie: 

„  § 1.

Zarządza się pobór podatku od nieruchomości w drodze inkasa:

1. od osób fizycznych, które na terenie pozostającym w zarządzie Szczecińskiego 
Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. oraz Towarzystwa Budownictwa 
Społecznego „Prawobrzeże”, są właścicielami lokali mieszkalnych, a także 
posiadaczami nieruchomości albo obiektów budowlanych nie złączonych trwale z 
gruntem stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu 
terytorialnego, jeżeli posiadanie wynika z umowy zawartej z właścicielem,

2. od osób fizycznych, które na terenie zarządzanym przez zlikwidowane Zarządy 
Budynków i Lokali Komunalnych, są właścicielami lokali mieszkalnych, a także 
posiadaczami nieruchomości albo obiektów budowlanych nie złączonych trwale z 
gruntem stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu 
terytorialnego, jeżeli posiadanie wynika z umowy zawartej z właścicielem, w zakresie 
należności podatkowych powstałych do 31 grudnia 2000 r.”

II. § 2 uchwały otrzymuje brzmienie: 
„  § 2.
Ustanawia się jako inkasentów uprawnionych do pobrania podatku od nieruchomości w drodze inkasa:

1. Szczecińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o.
2. Towarzystwo Budownictwa Społecznego „Prawobrzeże” Spółka z o.o.

oraz 
3. Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych w zakresie opisanym w § 1 ust. 2 ”.

§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Miasta Szczecina.

§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w sposób miejscowo przyjęty.
Przewodniczący Rady Miasta Szczecina
Dominik Górski


