
UCHWAŁA NR XVI/552/20 RADY MIASTA SZCZECIN z dnia 9 kwietnia 2020 r.  

w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości wskazanych przedsiębiorców, 

których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem 

negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19 

 

1. Jaka pomoc wynika z uchwały 

Uchwała umożliwia uzyskanie zwolnienia z podatku od nieruchomości za kwiecień, 

maj i czerwiec 2020 r.  

Oznacza to że:  

• Osoby fizyczne mogą uzyskać zwolnienie z płatności II raty podatku za 2020 r.  

• Osoby prawne mogą uzyskać zwolnienie z płatności raty IV, V i VI podatku za 

2020 r.  

 

2. Kto może skorzystać z uchwały 

Z przesunięcia terminu płatności rat mogą skorzystać przedsiębiorcy, którzy: 

• Są podatnikami podatku od zlokalizowanych w Szczecinie nieruchomości 

związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, 

• Ponieśli negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19, a ich 

płynność finansowa w związku z tym uległa pogorszeniu o co najmniej 30 %, 

• Ich działalność gospodarcza została ograniczona wskazanymi w uchwale 

przepisami. Ograniczenie to dotyczy działalności: 

a) polegającej na przygotowywaniu i podawaniu posiłków i napojów gościom siedzącym 
przy stołach lub gościom dokonującym własnego wyboru potraw z wystawionego 
menu, spożywanych na miejscu (ujętej w Polskiej Klasyfikacji Działalności w podklasie 
56.10.A), z wyłączeniem realizacji usług polegających na przygotowywaniu i podawaniu 
żywności na wynos lub jej przygotowywaniu i dostarczaniu oraz działalności 
restauracyjnej lub barowej prowadzonej w środkach transportu, wykonywanej przez 
oddzielne jednostki, 

b) związanej z organizacją, promocją lub zarządzaniem imprezami, takimi jak targi, 
wystawy, kongresy, konferencje, spotkania, włączając działalności polegające na 
zarządzaniu i dostarczaniu pracowników do obsługi terenów i obiektów, w których te 
imprezy mają miejsce (ujętej w Polskiej Klasyfikacji Działalności w podklasie 82.30.Z), 



c) twórczej związanej z wszelkimi zbiorowymi formami kultury i rozrywki (ujętej w Polskiej 
Klasyfikacji Działalności w dziale 90.0), 

d) związanej ze sportem, rozrywkowej i rekreacyjnej (ujętej w Polskiej Klasyfikacji 
Działalności w dziale 93.0), w szczególności polegającej na prowadzeniu miejsc spotkań, 
klubów, w tym klubów tanecznych i klubów nocnych oraz basenów, siłowni, klubów 
fitness, 

e) związanej z projekcją filmów lub nagrań wideo w kinach, na otwartym powietrzu lub 
w pozostałych miejscach oraz działalności klubów filmowych (ujętej w Polskiej 
Klasyfikacji Działalności w podklasie 59.14.Z), 

f) związanej z konsumpcją i podawaniem napojów (ujętej w Polskiej Klasyfikacji 
Działalności w podklasie 56.30), 

g) związanej z prowadzeniem kasyn, z wyłączeniem kasyn internetowych, 
h) związanej z fryzjerstwem i pozostałymi zabiegami kosmetycznymi (ujętej w Polskiej 

Klasyfikacji Działalności w podklasie 96.02.Z), 
i) związanej z działalnością salonów tatuażu i piercingu (ujętej w Polskiej Klasyfikacji 

Działalności w podklasie 96.09.Z), 
j) usługowej związanej z poprawą kondycji fizycznej (ujętej w Polskiej Klasyfikacji 

Działalności w podklasie 96.04.Z), 
k) związanej z prowadzeniem usług hotelarskich w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 8 ustawy 

z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek 
i przewodników turystycznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 238). 
 

• Wykazali zwolnienie poprzez złożenie korekty: 

- informacji IN-1 - osoby fizyczne, 

- deklaracji DN-1 – osoby prawne. 

Formularze podatkowe dostępne tutaj. 

• Złożyli Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc 

rekompensującą negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19 

– załącznik nr 1 do uchwały 

• Złożyli Oświadczenie dotyczące pogorszenia płynności finansowej – załącznik 

nr 2 do uchwały 

Poradnik dotyczący obliczania płynności finansowej . 

 

Przypominamy również o możliwości wnioskowania o ulgę podatkową na podstawie 

ustawy Ordynacja podatkowa – dotyczy wszystkich podatników w uzasadnionych 

przypadkach. Opis ULG NA WNIOSEK znajdziecie Państwo tutaj.  

Korektę deklaracji DN - 1 i Informację IN – 1 wraz z formularzem i oświadczeniem można przesłać 
pocztą na adres Wydział Podatków i Opłat Lokalnych, Urząd Miasta Szczecin pl. Armii Krajowej 1, 70-456 
Szczecin lub złożyć go za pośrednictwem platformy EPUAP lub wrzucić do specjalnie przygotowanych urn 
(przy wejściu do prawego skrzydła Urzędu Miasta na Pl. Armii Krajowej 1 oraz przy wejściu do Filii Urzędu 
Miasta na Prawobrzeżu, ul. Rydla 39-40).   

http://bip.um.szczecin.pl/chapter_11437.asp
http://bip.um.szczecin.pl/files/D7CC445CDC24430E933218DA89B18E87/Za%C5%82%C4%85cznik%20Nr%201%20do%20uchwa%C5%82y%20-%20formularz%20pomocy%20publicznej.xls
http://bip.um.szczecin.pl/files/94EFBBC479D54C92AABFFA178D3844FE/Za%C5%82%C4%85cznik%20Nr%202%20do%20uchwa%C5%82y%20-%20o%C5%9Bwiadczenie.docx
http://bip.um.szczecin.pl/files/94EFBBC479D54C92AABFFA178D3844FE/Za%C5%82%C4%85cznik%20Nr%202%20do%20uchwa%C5%82y%20-%20o%C5%9Bwiadczenie.docx
http://bip.um.szczecin.pl/files/CE0C5FD32B9242DDABE055113649C540/INSTRUKCJA%20P%C5%81YNNO%C5%9A%C4%86.pdf
http://bip.um.szczecin.pl/chapter_11437.asp

