
Uchwała Nr XLI/512/97
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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; Nr 101, poz. 44; z 1992 r. Nr 21, po. 86; z 1994 r. Nr 123, po. 600; z 1996 r. Nr 
91, poz. 409; Nr 149, poz. 704; z 1997 r. Nr 5, poz. 24; Nr 107���������	
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uchwala, co następuje:
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Ustala się następujące roczne stawki podatku od nieruchomości:

1) od budynków mieszkalnych lub ich części - 0,33 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 - 11,95 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej

3) od budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie 
obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym 9;- 5,55 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej

4) od pozostałych budynków lub ich części - 3,98 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej

5) od budowli - 2% ich wartości
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a. związanych z działalnością gospodarczą inną niż rolnicza lub leśna, z wyjątkiem 
związanych z budynkami mieszkalnymi ;- 0,40 zł od 1 m2 powierzchni 

b. będących użytkami rolnymi nie wchodzącymi w skład gospodarstw rolnych 
wykorzystywanych na cele rolnicze - 0,02 zł od 1 m2 powierzchni 

c. pod jeziorami, zajętymi na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrownie wodne ;- 2,31 
zł od 1 ha powierzchni 

�� pozostałych - 0,05 zł od 1 m2 powierzchni.
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Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Miasta.
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Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 1998 roku i ma zastosowanie do należnych 
podatków za rok podatkowy 1998.
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Tracą moc Uchwały XI/95/91 Rady Miejskiej w Szczecinie z dnia 28 lutego 1991 r. w 
sprawie wysokości podatku od nieruchomości i Nr XXIX/374/96 Rady Miejskiej w 
Szczecinie z dnia 30 grudnia 1996 roku w sprawie zmiany w/w uchwały.
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Uchwała podlega ogłoszeniu w sposób miejscowo przyjęty.

Przewodniczący Rady
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