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SZANOWNI PAŃSTWO 

 

 

 

Przed nami czas realizacji wielu inwestycji, które przez wiele lat słuŜyć 

będą nam wszystkim.  Ich powstanie to sukces Szczecina. Sukces, do którego 

przyczyniamy się my wszyscy – takŜe poprzez realizację obowiązków 

podatkowych. 

Stabilna polityka podatkowa to jedno z załoŜeń, na których opiera się  

polityka Miasta Szczecin. Jej efektem są między innymi wysokie oceny zdolności 

płatniczych i kredytowych naszego Miasta, które zwiększają moŜliwości rozwoju 

Szczecina.  

Przedstawiam Państwu ósmą edycję informatora podatkowego.  

Publikacja ta, tak jak w latach ubiegłych ma za zadanie pomóc Państwu  

w realizacji obowiązków podatkowych na rzecz naszego Miasta. 

 

 

Prezydent Miasta Szczecin   

Piotr Krzystek   
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Twoje podatki dla Szczecina w 2009 roku. 

Co kaŜdy podatnik wiedzieć powinien o podatkach i opłatach lokalnych  

PODATEK OD NIERUCHOMO ŚCI 
 

Przedmiot opodatkowania 

Przedmiotem opodatkowania podatkiem od nieruchomości są grunty, budynki lub ich części 

oraz budowle lub ich części związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.  

 

Podstawowe pojęcia związane z podatkiem od nieruchomości: 

• budynek - to obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem, wydzielony 

z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach, 

• budowla - to obiekt budowlany niebędący budynkiem lub obiektem małej architektury, 

 a takŜe urządzenie budowlane związane z obiektem budowlanym, które zapewnia 

moŜliwość uŜytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem,  

• grunty, budynki i budowle lub ich części związane z prowadzeniem działalności 

gospodarczej - to grunty, budynki i budowle lub ich części będące w posiadaniu 

przedsiębiorcy lub innego podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą (z wyjątkiem 

budynków mieszkalnych oraz gruntów związanych z tymi budynkami, a takŜe gruntów 

pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych), chyba Ŝe 

przedmiot opodatkowania nie jest i nie moŜe być wykorzystywany do prowadzenia tej 

działalności ze względów technicznych, 

• działalność gospodarcza - to zarobkowa działalność wytwórcza, budowlana, handlowa, 

usługowa oraz poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie kopalin ze złóŜ, a takŜe 

działalność zawodowa, wykonywana w sposób zorganizowany i ciągły. 

Uwaga – za działalność gospodarczą w rozumieniu ustawy nie uwaŜa się: 

- działalności rolniczej lub leśnej, 

- wynajmu turystom pokoi gościnnych w budynkach mieszkalnych znajdujących się na 

obszarach wiejskich przez osoby ze stałym miejscem pobytu w gminie połoŜonej na tym 

terenie, jeŜeli liczba pokoi przeznaczonych do wynajęcia nie przekracza 5. 

 

Podstawę opodatkowania stanowi: 

• dla gruntów - powierzchnia, 

• dla budynków lub ich części - powierzchnia uŜytkowa, to jest powierzchnia 

mierzona po wewnętrznej długości ścian na wszystkich kondygnacjach, z wyjątkiem 
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Co kaŜdy podatnik wiedzieć powinien o podatkach i opłatach lokalnych  

powierzchni klatek schodowych oraz szybów dźwigowych; za kondygnację uwaŜa się 

równieŜ garaŜe podziemne, piwnice, sutereny i poddasza uŜytkowe,  

Uwaga: 

Powierzchnię pomieszczeń lub ich części oraz część kondygnacji o wysokości  

w świetle od 1,40 m do 2,20 m zalicza się do powierzchni uŜytkowej budynku 

w 50 %, a jeŜeli wysokość jest mniejsza niŜ 1,40 m, powierzchnię tę pomija się  

i nie opodatkowuje. 

• dla budowli lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej 

– wartość, o której mowa w przepisach o podatkach dochodowych, ustalona na dzień  

1 stycznia roku podatkowego, stanowiąca podstawę obliczania amortyzacji w tym 

roku, niepomniejszona o odpisy amortyzacyjne, a w przypadku budowli całkowicie 

zamortyzowanych - ich wartość z dnia 1 stycznia roku, w którym dokonano ostatniego 

odpisu amortyzacyjnego. 

 

JeŜeli obowiązek podatkowy dotyczący budowli, powstał w ciągu roku podatkowego  

– podstawą opodatkowania jest wartość stanowiąca podstawę obliczania amortyzacji na 

dzień powstania obowiązku podatkowego. 

 

JeŜeli budowla jest przedmiotem umowy leasingu i odpisów amortyzacyjnych dokonuje 

korzystający, w przypadku jej przejęcia przez właściciela, do celów określenia podstawy 

opodatkowania przyjmuje się wartość początkową przed zawarciem pierwszej umowy 

leasingu, zaktualizowaną i powiększoną o dokonane ulepszenia oraz niepomniejszoną  

o spłatę wartości początkowej. 

 

JeŜeli od budowli lub ich części, nie dokonuje się odpisów amortyzacyjnych  

to podstawę opodatkowania stanowi ich wartość rynkowa określona przez podatnika na 

dzień powstania obowiązku podatkowego. 

 

JeŜeli budowle lub ich części, o których mowa wyŜej, zostały ulepszone lub zgodnie  

z przepisami o podatkach dochodowych nastąpiła aktualizacja wyceny środków trwałych 

– podstawę opodatkowania stanowi ich wartość rynkowa ustalona na dzień 1 stycznia 

roku podatkowego następującego po roku, w którym dokonano ulepszenia lub aktualizacji 

wyceny środków trwałych. 
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Podatnicy podatku od nieruchomości 

 

Podatnikami /podmiotami/ podatku od nieruchomości są – osoby fizyczne, osoby prawne, 

jednostki organizacyjne, w tym spółki nieposiadające osobowości prawnej będące: 

• właścicielami nieruchomości lub obiektów budowlanych, 

• posiadaczami samoistnymi nieruchomości lub obiektów budowlanych (w przypadku gdy 

przedmiot opodatkowania znajduje się w posiadaniu samoistnym, obowiązek podatkowy 

ciąŜy na posiadaczu samoistnym), 

• uŜytkownikami wieczystymi gruntów, 

• posiadaczami nieruchomości lub ich części albo obiektów budowlanych lub ich części, 

stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego, jeŜeli 

posiadanie: 

- wynika z umowy zawartej z właścicielem, Agencją Własności Rolnej Skarbu 

Państwa lub z innego tytułu prawnego (najemcy i dzierŜawcy lokali uŜytkowych)  

z wyjątkiem posiadania przez osoby fizyczne lokali mieszkalnych niestanowiących 

odrębnych nieruchomości, 

- jest bez tytułu prawnego. Obowiązek podatkowy dotyczący przedmiotów 

opodatkowania wchodzących w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa lub 

będących w zarządzie Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe  

– ciąŜy na jednostkach organizacyjnych Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa  

i jednostkach organizacyjnych Lasów Państwowych faktycznie władających 

nieruchomościami lub obiektami budowlanymi, 

 

ponadto jeŜeli: 

• nieruchomość lub obiekt budowlany stanowi współwłasność lub znajduje się  

w posiadaniu dwóch lub więcej podmiotów, to stanowi odrębny przedmiot 

opodatkowania, a obowiązek podatkowy ciąŜy solidarnie na wszystkich 

współwłaścicielach lub posiadaczach, a jeŜeli wyodrębniono własność lokali obowiązek 

podatkowy w zakresie podatku od nieruchomości od gruntu oraz części budynku 

stanowiących współwłasność ciąŜy na właścicielach lokali w zakresie odpowiadającym 

częściom ułamkowym wynikającym ze stosunku powierzchni uŜytkowej lokalu do 

powierzchni uŜytkowej całego budynku.  
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Informacje i deklaracje podatkowe 

 

W 2009 roku obowiązują wprowadzone w roku 2006 i zaktualizowane na bieŜący rok 

podatkowy wzory informacji i deklaracji. Obowiązujące formularze moŜna pobrać ze strony 

internetowej  

www.um.szczecin.pl/finanse/podatki/ 

w sekcji „Szczecińskie stawki podatków lokalnych” 

 

Składanie zeznań podatkowych 

• Osoby fizyczne obowiązane są do składania organowi podatkowemu informacji  

o nieruchomościach i obiektach budowlanych na formularzu IN-1 oraz  dodatkowo na 

załącznikach ZN-1/A, ZN-1/B, ZN-1/C, gdzie: 

- załącznik ZN-1/A – zawiera dane o nieruchomościach (na kaŜdą nieruchomość 

naleŜy wypełnić odrębny załącznik), 

- załącznik ZN-1/B – zawiera dane o zwolnieniach podatkowych w podatku od 

nieruchomości, 

- załącznik ZN-1/C – zawiera dane o współwłaścicielach, współuŜytkownikach 

wieczystych i współposiadaczach. 

 

Informacje powinny być składane w przypadku: 

- zaistnienia zmian w przedmiocie opodatkowania w trakcie roku podatkowego  

(np. zmiana sposobu wykorzystania gruntu, budynku lub jego części), 

- wystąpienia okoliczności uzasadniających powstanie albo wygaśnięcie obowiązku 

podatkowego (np. nabycie lub sprzedaŜ  nieruchomości). 

w terminie 14 dni od wystąpienia wskazanych okoliczności. 

 
Podatnicy, u których nie wystąpiły Ŝadne zmiany nie mają obowiązku składania 

corocznie przedmiotowych informacji. Wysokość podatku ustalana jest wówczas na 

podstawie danych posiadanych juŜ przez organ podatkowy. 

 
Wyj ątek – jeŜeli nieruchomość lub obiekt budowlany stanowi współwłasność lub znajduje 

się w posiadaniu osób fizycznych oraz osób prawnych, jednostek organizacyjnych nie 

posiadających osobowości prawnej lub spółek nie posiadających osobowości prawnej  
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– z wyjątkiem osób tworzących wspólnotę mieszkaniową – osoby fizyczne składają 

deklarację na podatek od nieruchomości corocznie w terminie do 15 stycznia. 

• Osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz spółki nie mające osobowości prawnej, 

jednostki organizacyjne Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa, a takŜe jednostki 

organizacyjne Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe obowiązane są 

składać organowi podatkowemu deklaracje na podatek od nieruchomości na formularzu 

DN-1 oraz  dodatkowo na załącznikach ZN-1/A, ZN-1/B, gdzie: 

- załącznik ZN-1/A – zawiera dane o nieruchomościach (na kaŜdą nieruchomość 

naleŜy wypełnić odrębny załącznik), 

- załącznik ZN-1/B – zawiera dane o zwolnieniach podatkowych w podatku od 

nieruchomości, 

corocznie do dnia 15-go stycznia, a w przypadku:  

- powstania obowiązku podatkowego po ww. dacie - w terminie 14 dni od zaistnienia 

okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku, 

- wystąpienia zmian w trakcie roku podatkowego mających wpływ na wysokość 

opodatkowania – korektę deklaracji wraz z pisemnym uzasadnieniem w terminie  

14 dni od zaistnienia zmiany. 

 

 

 

Stawki obowiązujące w 2009 roku  

 

Górne granice kwotowe stawek podatkowych na 2009 rok, wynikające z przepisów ustawy  

o podatkach i opłatach lokalnych przeszacowane zostały o wskaźnik inflacji obliczony za 

pierwszą połowę 2008 roku  tj. o 4,2 %. Stawki podatku od nieruchomości na 2009 rok, poza 

trzema wyjątkami, są niŜsze od dopuszczalnych stawek maksymalnych. Rada Miasta 

Szczecin – tak, jak w latach ubiegłych, ustalając stawki przeszacowała jedynie stawki, które 

obowiązywały w 2008 r. zgodnie ze wzrostem inflacji. Stawka podatku od 1m2 powierzchni 

mieszkalnej wynosi w skali roku 0,60 zł, a stawka od 1m2 powierzchni gruntów pod 

budynkami mieszkalnymi wynosi 0,32 zł. Taki wzrost stawek oznacza, Ŝe w przypadku 50 

metrowego mieszkania i 100 metrowej powierzchni gruntu zapłacimy rocznie o 9 zł więcej. 
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Obowiązujące na terenie naszego miasta w 2009 roku stawki podatku od nieruchomości 
wynoszą: 
 

1. Od budynków lub ich części: 
 

 

1) mieszkalnych   0,60 zł od 1 m2  
powierzchni 
uŜytkowej 

2) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od 
budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie 
działalności gospodarczej 
 

19,50 zł od 1 m2 
powierzchni 
uŜytkowej 

3) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej  
w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym 
 

8,58 zł od 1 m2 
powierzchni 
uŜytkowej 

4) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie 
udzielania świadczeń zdrowotnych  
 

3,96 zł od 1 m2 
powierzchni 
uŜytkowej 

5) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej 
działalności poŜytku publicznego przez organizacje poŜytku publicznego 
 

6,58 zł od 1 m2 
powierzchni 
uŜytkowej 

2. Od budowli 
 

2% wartości 

3. Od gruntów 
 

 

1) związanych  z prowadzeniem działalności gospodarczej bez względu 
na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów  
i budynków    
 

0,74 zł od 1 m2 
powierzchni 

2) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni 
wodnych 
 

3,90 zł od 1 ha 
powierzchni 

3) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej 
działalności poŜytku publicznego przez organizacje poŜytku  
publicznego    
 

0,32 zł od 1 m2 
powierzchni 

 
Zgodnie z uchwałą Rady Miasta zwolnione z podatku od nieruchomości są: 

- grunty dzierŜawione od Gminy Szczecin lub Skarbu Państwa o powierzchni do 40 m2, nie 

związane z działalnością gospodarczą i zabudowane obiektami nietrwale związanymi  

z gruntem (dotyczy głównie posiadaczy garaŜy blaszanych), 

- nieruchomości lub ich części nie oddane w posiadanie zaleŜne, stanowiące własność Gminy 

Szczecin oraz Skarbu Państwa, którymi gospodaruje Prezydent Miasta Szczecin. 
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Terminy płatności 

Dla osób fizycznych 

Podatek od nieruchomości w 2009 r. płatny jest w czterech ratach do dnia: 16 marca, 15 maja, 

15 września i 16 listopada roku podatkowego na podstawie otrzymanej decyzji w sprawie 

wymiaru podatku od nieruchomości lub w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji 

ustalającej wysokość zobowiązania podatkowego.   

Dla osób prawnych 

Podatek płatny jest w miesięcznych ratach w terminie do 15 kaŜdego miesiąca na podstawie 

złoŜonej deklaracji.  

 
JeŜeli ostatni dzień terminu płatności przypada na sobotę, niedzielę lub dzień ustawowo 

wolny od pracy, terminem płatności jest następny dzień po dniu lub dniach wolnych od pracy. 

 

Formularze podatkowe 

Formularze wyŜej wymienionych informacji, deklaracji oraz załączników dostępne są  

w Biurze Obsługi Interesantów – sala 62 oraz w Wydziale Podatków, Opłat i Egzekucji 

Urzędu Miasta.  

 

Wymienione formularze moŜna pobrać ze stron internetowych Urzędu 

www.um.szczecin.pl/finanse/podatki/ 

w sekcji „Szczecińskie stawki podatków lokalnych” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



P O D A T E K   O D   N I E R U C H O M O Ś C I 

14 
Twoje podatki dla Szczecina w 2009 roku. 

Co kaŜdy podatnik wiedzieć powinien o podatkach i opłatach lokalnych  

Akty prawne reguluj ące zagadnienia podatku od nieruchomości 

• Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity  

Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844 z późniejszymi zmianami), 

• Uchwała Nr XXVIII/707/08 Rady Miasta Szczecin z dnia 24 listopada 2008 r. w sprawie 

podatku od nieruchomości (Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego  

z dnia 16 grudnia 2008 r. Nr 104, poz. 2457), 

• Uchwała Nr LXIII/1184/06 Rady Miasta Szczecin z dnia 16 października 2006 r.  

w sprawie wzorów formularzy dotyczących podmiotu i przedmiotu opodatkowania 

 w podatku od nieruchomości, rolnym i leśnym (Dziennik Urzędowy Województwa 

Zachodniopomorskiego z dnia 03 listopada 2006 r. Nr 107, poz. 2046), 

• Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 29 lipca 2008 r. w sprawie górnych granic 

stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2009 r. (M. P. z dnia 14 sierpnia 2008 r. 

Nr 59 poz. 531). 
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PODATEK ROLNY 
 

Przedmiot opodatkowania 

Przedmiotem opodatkowania podatkiem rolnym są grunty sklasyfikowane w ewidencji 

gruntów i budynków jako uŜytki rolne lub jako grunty zadrzewione, zakrzewione na uŜytkach 

rolnych, z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niŜ 

działalność rolnicza.  

 

Podstawowe pojęcia związane z podatkiem rolnym: 

• za działalność rolniczą uwaŜa się produkcję roślinną i zwierzęcą, w tym równieŜ 

produkcję materiału siewnego, szkółkarskiego, hodowlanego oraz reprodukcyjnego, 

produkcję warzywniczą, roślin ozdobnych, grzybów uprawnych, sadownictwo, hodowlę  

i produkcję materiału zarodowego zwierząt, ptactwa i owadów uŜytkowych, produkcję 

zwierzęcą typu przemysłowego fermowego oraz chów i hodowlę ryb, 

• gospodarstwo rolne to obszar gruntów sklasyfikowanych w ewidencji gruntów  

i budynków jako uŜytki rolne lub jako grunty zadrzewione, zakrzewione na uŜytkach 

rolnych, z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej 

niŜ rolnicza – o łącznej powierzchni przekraczającej 1 ha lub 1 ha przeliczeniowy, 

stanowiących własność lub znajdujących się w posiadaniu osoby fizycznej, osoby prawnej 

albo jednostki organizacyjnej w tym spółki nie posiadającej osobowości prawnej,  

• pozostałe grunty o charakterze rolnym to obszar gruntów sklasyfikowanych  

w ewidencji gruntów i budynków jako uŜytki rolne lub jako grunty zadrzewione, 

zakrzewione na uŜytkach rolnych o łącznej powierzchni nie przekraczającej 1 ha lub 1 ha 

przeliczeniowy, z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej 

innej niŜ rolnicza. 

 

Podstawę opodatkowania stanowi: 

• dla gruntów gospodarstw rolnych – liczba hektarów przeliczeniowych ustalona na 

podstawie powierzchni, rodzajów i klas uŜytków rolnych wynikających z ewidencji 

gruntów i budynków oraz kategorii właściwego okręgu podatkowego (Szczecin jest 

 w I okręgu podatkowym), 

• dla pozostałych gruntów o charakterze rolnym – liczba hektarów wynikająca 

 z ewidencji gruntów i budynków.
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Podatnicy podatku rolnego 

Podatnikami podatku rolnego są – osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne, 

w tym spółki, nieposiadające osobowości prawnej, będące: 

• właścicielami gruntów, 

• posiadaczami samoistnymi gruntów, 

• uŜytkownikami wieczystymi gruntów, 

• posiadaczami gruntów, stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu 

terytorialnego, jeŜeli posiadanie: 

- wynika z umowy zawartej z właścicielem, z Agencją Własności Rolnej Skarbu 

Państwa lub z innego tytułu prawnego albo  

- jest bez tytułu prawnego z wyjątkiem gruntów wchodzących w skład Zasobu 

Własności Rolnej Skarbu Państwa lub będących w zarządzie Lasów Państwowych; 

w tym przypadku podatnikami są odpowiednio jednostki organizacyjne Agencji 

Własności Rolnej Skarbu Państwa i Lasów Państwowych, 

• dzierŜawcami – jeŜeli grunty gospodarstwa rolnego zostały w całości lub w części 

wydzierŜawione na podstawie umowy zawartej stosownie do przepisów o ubezpieczeniu 

społecznym rolników lub przepisów dotyczących uzyskania rent strukturalnych, 

ponadto, jeŜeli:  

• grunty gospodarstwa rolnego zostały wniesione do spółdzielni produkcyjnej jako wkład 

gruntowy – podatnikiem podatku jest spółdzielnia produkcyjna, 

• grunty podlegające opodatkowaniu stanowią współwłasność lub znajdują się w posiadaniu 

dwóch lub więcej podmiotów to stanowią odrębny przedmiot opodatkowania podatkiem 

rolnym, a obowiązek podatkowy ciąŜy solidarnie na wszystkich współwłaścicielach 

(posiadaczach). JeŜeli grunty te stanowią gospodarstwo rolne, obowiązek podatkowy 

ciąŜy na tej osobie będącej współwłaścicielem (posiadaczem), która to gospodarstwo 

prowadzi w całości. 

 

Informacje i deklaracje podatkowe 

W 2009 roku obowiązują wprowadzone w roku 2006 i zaktualizowane na bieŜący rok 

podatkowy. Obowiązujące formularze moŜna pobrać ze strony internetowej  

www.um.szczecin.pl/finanse/podatki/ 

w sekcji „Szczecińskie stawki podatków lokalnych” 
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Składanie zeznań podatkowych 
 
• Osoby fizyczne obowiązane są do składania organowi podatkowemu informacji 

 w sprawie podatku rolnego na formularzu IR-1 oraz dodatkowo na załącznikach  

ZR-1/A, ZR-1/B  oraz  ZN-1/C  gdzie: 

- załącznik ZR-1/A – zawiera dane o nieruchomościach rolnych (na kaŜdą 

nieruchomość naleŜy wypełnić odrębny załącznik), 

- załącznik ZR-1/B – zawiera dane o zwolnieniach i ulgach podatkowych w podatku 

rolnym, 

- załącznik ZN-1/C – zawiera dane o współwłaścicielach, współuŜytkownikach 

wieczystych i współposiadaczach. 

 

Informacje powinny być składane w przypadku: 

- zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie albo wygaśnięcie obowiązku 

podatkowego (np. kupno, sprzedaŜ gruntów o charakterze rolnym),  

- gdy w ciągu roku podatkowego grunty gospodarstwa rolnego zostały zajęte na 

prowadzenie innej działalności gospodarczej niŜ działalność rolnicza 

w terminie 14 dni od wystąpienia wskazanych  okoliczności. 

Podatnicy, u których nie wystąpiły Ŝadne zmiany nie mają obowiązku składania 

corocznie przedmiotowej informacji. Wysokość podatku ustalana jest wówczas na 

podstawie danych posiadanych juŜ przez organ podatkowy. 

 

Wyj ątek – jeŜeli grunty stanowią współwłasność lub znajdują się w posiadaniu osób 

fizycznych oraz osób prawnych, jednostek organizacyjnych, w tym spółek nie posiadających 

osobowości prawnej – to osoby fizyczne składają deklarację na podatek rolny oraz opłacają 

podatek na zasadach obowiązujących osoby prawne. 

 
 

• Osoby prawne, jednostki organizacyjne, w tym spółki, nieposiadające osobowości 

prawnej, jednostki organizacyjne Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa, a takŜe 

jednostki organizacyjne Lasów Państwowych  są obowiązane  składać corocznie do dnia 

15 stycznia deklaracje na podatek rolny na formularzu DR-1, oraz dodatkowo załączniki 

ZR-1/A, ZR-1/B, gdzie: 

- załącznik ZR-1/A – zawiera dane o nieruchomościach rolnych (na kaŜdą 

nieruchomość naleŜy wypełnić odrębny załącznik), 
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- załącznik ZR-1/B – zawiera dane o zwolnieniach i ulgach podatkowych w podatku 

rolnym, 

a  w sytuacji:  

- powstania obowiązku podatkowego po ww. dacie – w terminie 14 dni od zaistnienia 

okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku, 

- wystąpienia zmian w trakcie roku podatkowego mających wpływ na wysokość 

opodatkowania –  korektę deklaracji w terminie 14 dni. 

 
 
Stawki obowiązujące 2009 roku  
 

1. Grunty gospodarstw rolnych 139,50 zł od 1 ha przeliczeniowego 

2. Pozostałe grunty o charakterze rolnym 279,00 zł od 1 ha fizycznego 

 
Zgodnie z obowiązującymi przepisami, wysokość stawek podatku rolnego uzaleŜniona jest od 

wysokości średniej ceny skupu Ŝyta za okres pierwszych trzech kwartałów roku 

poprzedzającego rok podatkowy.  

 

Zgodnie z komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 17 października 

2008 r. w sprawie średniej ceny skupu Ŝyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2008 r.  

(M. P. z dnia 27 października 2008 r. Nr 81, poz. 717) średnia cena, którą przyjmuje się do 

obliczenia podatku rolnego na 2009 rok  wynosi 55,80 zł za 1 dt(q). 

 

Sposób obliczenia wysokości podatku rolnego:  

1. Dla gruntów gospodarstw rolnych  

Podstawę opodatkowania stanowi liczba hektarów przeliczeniowych.  

Stawka podatku rolnego od 1 ha przeliczeniowego gruntów gospodarstw rolnych stanowi 

równowartość pienięŜną 2,5 dt(q) Ŝyta, obliczoną wg średniej ceny skupu Ŝyta, czyli  

w 2009 r. wynosi 139,50 zł (wyliczenie: 55,80 zł za 1 dt(q)  Ŝyta x 2,5 dt(q) = 139,50 zł). 

 
2. Dla pozostałych gruntów o charakterze rolnym  

Podstawę opodatkowania stanowi liczba hektarów wynikająca z ewidencji gruntów  

i budynków. 

Stawka podatku rolnego od 1 ha gruntów pozostałych o charakterze rolnym stanowi 

równowartość pienięŜną 5 dt(q) Ŝyta, obliczoną wg średniej ceny skupu Ŝyta, czyli w 2009 r. 

wynosi 279,00 zł (wyliczenie: 55,80 zł za 1 dt(q)  Ŝyta x 5 dt(q) = 279,00 zł). 
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Przykłady: 

A) obliczenie wysokości podatku rolnego dla gospodarstwa rolnego  
 

Dane: 
Powierzchnia gruntów    - 2 ha 
Klasa     - IV a 
Okręg podatkowy    -  I 
Przelicznik dla ww. klasy i okręgu - 1,10 
Średnia cena skupu Ŝyta   - 55,80 zł za 1 dt(q)  
Hektar  przeliczeniowy = powierzchnia gruntów x przelicznik = 2 ha  x 1,10 = 2,20 ha  

Wysokość podatku w 2009 roku: 
2,20 ha x równowartość pienięŜna 2,5 dt(q) Ŝyta = 2,20 x 139,50 zł = 306,90 zł 
(po zaokrągleniu 307,00 zł), 

B) obliczenie wysokości podatku rolnego dla pozostałych gruntów (mniejszych niŜ 
gospodarstwo rolne) 

 
Dane: 
Powierzchnia gruntów    - 0,50 ha 
Średnia cena skupu Ŝyta   - 55,80 zł za 1 dt(q) 

 
Wysokość podatku w 2009 roku: 

0,50 ha x równowartość pienięŜna 5 dt(q) Ŝyta = 0,50 x 279,00 zł = 
= 139,50  zł (po zaokrągleniu 140,00 zł) 

 
Analogicznie jak w latach ubiegłych:  

• Oprócz podatku rolnego, podatnicy zobowiązani są do zapłaty podatku od nieruchomości 

za budynek mieszkalny w gospodarstwie rolnym. 

• Zwolnione z podatku od nieruchomości są budynki gospodarcze lub ich części: 

- słuŜące działalności leśnej lub rybackiej,  

- połoŜone na gruntach gospodarstw rolnych, słuŜące wyłącznie działalności rolniczej, 

- zajęte na prowadzenie działów specjalnych produkcji rolnej. 

• JeŜeli podatnik podatku rolnego zdecyduje się prowadzić działalność gospodarczą inną 

niŜ rolnicza lub leśna zapłaci podatek od nieruchomości wg stawki odpowiedniej dla 

prowadzenia działalności gospodarczej. 

• Osoby fizyczne zobowiązane jednocześnie do zapłaty podatku rolnego i podatku od 

nieruchomości lub podatku leśnego – gdy przedmiot opodatkowania połoŜony jest na 

terenie tej samej gminy – otrzymują decyzję, w której organ podatkowy ustala wysokość 

naleŜnego zobowiązania podatkowego pobieranego w formie łącznego zobowiązania 

pienięŜnego tj. podatek rolny oraz podatek od nieruchomości i podatek leśny. 
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Terminy płatności  
 
Dla osób fizycznych oraz osób prawnych 

 
W 2009 podatek płatny jest w czterech ratach  do dnia: 16 marca, 15 maja, 15 września  

i 16 listopada lub – dla osób fizycznych – w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji 

ustalającej wysokość zobowiązania podatkowego. 

Osoby fizyczne dokonują wpłat na podstawie otrzymanej decyzji w sprawie wymiaru podatku 

rolnego, natomiast osoby prawne dokonują wpłat na podstawie złoŜonej deklaracji.  

JeŜeli ostatni dzień terminu płatności przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, 

terminem płatności jest następny dzień po dniu lub dniach wolnych od pracy. 

 

Formularze podatkowe 

Formularze omówionych wcześniej informacji, deklaracji oraz  załączników  dostępne 

są w Biurze Obsługi Interesantów – sala 62 oraz w Wydziale Podatków, Opłat i Egzekucji 

Urzędu Miasta. 

 

Wymienione formularze moŜna pobrać ze stron internetowych Urzędu  

www.um.szczecin.pl/finanse/podatki/ 

w sekcji „Szczecińskie stawki podatków lokalnych” 

 
Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego 
 
Podatnikom podatku rolnego, będącym producentami rolnymi przysługuje zwrot podatku 

akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. 

Za producenta rolnego uwaŜa się osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną 

nieposiadającą osobowości prawnej, będącą posiadaczem gospodarstwa rolnego o powierz-

chni przekraczającej 1 ha lub 1 ha przeliczeniowy. 

 

W przypadku, gdy grunty gospodarstwa rolnego stanowią przedmiot posiadania samoistnego 

i posiadania zaleŜnego, zwrot podatku przysługuje posiadaczowi zaleŜnemu. 

 

W przypadku, gdy grunty gospodarstwa  rolnego stanowią przedmiot współposiadania, zwrot 

podatku przysługuje temu współwłaścicielowi, w stosunku do którego pozostali 

współposiadacze  wyrazili pisemną zgodę. Pisemna zgoda nie dotyczy współmałŜonków. 

 



P O D A T E K   R O L N Y 

21 
Twoje podatki dla Szczecina w 2009 roku. 

Co kaŜdy podatnik wiedzieć powinien o podatkach i opłatach lokalnych  

WAśNE – zwrot podatku akcyzowego przyznaje na wniosek wójt, burmistrz, prezydent 

miasta właściwy ze względu na miejsce połoŜenia gruntów będących w posiadaniu lub 

współposiadaniu producenta rolnego – w drodze decyzji.  

 

Kwota zwrotu podatku – iloczyn ilości oleju napędowego zakupionego przez producenta 

rolnego, wynikającego z faktur VAT i stawki zwrotu podatku na 1 litr oleju napędowego, 

obowiązującej w dniu złoŜenia wniosku o zwrot podatku, w ramach rocznego limitu. 

Kwotę zwrotu podatku oblicza się wg wzoru 

Kwota zwrotu = Ilość litrów zakupionego oleju napędowego x stawka zwrotu. 

 

Limit roczny  – iloczyn stawki zwrotu podatku na 1 litr oleju napędowego (która wynika  

z Rozporządzenia Rady Ministrów – do czasu wydania niniejszej publikacji, stawka na rok 

2009 nie została ogłoszona), liczby 86 oraz powierzchni uŜytków rolnych, określonej  

w ewidencji gruntów i budynków na dzień 1 kwietnia danego roku. 

Limit roczny ustala się wg wzoru 

Limit = stawka zwrotu x 86 x powierzchnia uŜytków rolnych 

 

• Terminy złoŜenia wniosku: 

- od dnia 1 marca do dnia 31 marca, 

- od dnia 1 września do dnia 30 września. 

• Wymagane załączniki do wniosku: 

- faktury VAT albo potwierdzone przez upowaŜnionego pracownika urzędu gminy 

lub miasta za zgodność z oryginałem ich kopie, stanowiące dowód zakupu oleju 

napędowego w okresie 6 miesięcy poprzedzających miesiąc złoŜenia wniosku, 

- odpis z Krajowego Rejestru Sądowego, w przypadku gdy producent rolny podlega 

wpisowi do tego rejestru. 

• Terminy wypłaty zwrotu podatku: 

- od dnia 1 maja do 31 maja – jeŜeli wniosek o zwrot podatku został złoŜony  

w terminie od dnia 1 marca do dnia 31 marca, 

- od dnia 1 listopada do dnia 30 listopada – jeŜeli wniosek o zwrot podatku został 

złoŜony w terminie od dnia 1 września do dnia 30 września. 

 
Uwaga: ustalenie limitu rocznego oraz przyznanie kwoty zwrotu podatku akcyzowego 

następuje w formie decyzji administracyjnej na podstawie procedury wynikającej z przepisów 
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Kodeksu postępowania administracyjnego (ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r., Dz.U. z 1960 r., 

Nr 30, poz. 168 późniejszymi zmianami). 

 
Akty prawne reguluj ące zagadnienia podatku rolnego oraz zwrotu podatku akcyzowego 

dla producentów rolnych 

• Ustawa z dnia 15 listopada 1984 roku o podatku rolnym (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. 

Nr 136, poz. 969 z późniejszymi zmianami),  

• Uchwała Nr LXIII/1184/06 Rady Miasta Szczecin z dnia 16 października 2006 r. 

 w sprawie wzorów formularzy dotyczących podmiotu i przedmiotu opodatkowania  

w podatku od nieruchomości, rolnym i leśnym (Dziennik Urzędowy Województwa 

Zachodniopomorskiego z dnia 03 listopada 2006 r., Nr 107, poz. 2046), 

• Uchwała Nr I/W/13/02 Rady Miasta Szczecina z dnia 06 grudnia 2002 r. w sprawie trybu 

i warunków zwolnienia uŜytków rolnych z podatku rolnego (Dziennik Urzędowy 

Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 10 grudnia 2002 r. Nr 91, poz. 1960), 

• Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 17 października 2008 r.  

w sprawie średniej ceny skupu Ŝyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2008 r.  

(M. P. z dnia 27 października 2008 r. Nr 81, poz. 717), 

• Ustawa z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju 

napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz. U. z 2006 r. Nr 52, poz. 379), 

• Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 31 maja 2006 r. w sprawie wzoru 

wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzysty-

wanego do produkcji rolnej (Dz. U. z dnia 21 czerwca 2006 r. Nr 103,poz. 706), 

• Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 listopada 2007 r. w sprawie stawki zwrotu 

podatku  akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do 

produkcji rolnej na 1 litr oleju w 2008 r. (Dz.U. Nr 212, poz. 1555) – dotyczy stawki na 

rok 2008 r. 
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PODATEK LE ŚNY 
 
 

Przedmiot opodatkowania 

Przedmiotem opodatkowania podatkiem leśnym są lasy, z wyjątkiem lasów zajętych na 

wykonywanie innej działalności gospodarczej niŜ działalność leśna.  

Podstawowe pojęcia związane z podatkiem leśnym:  

• las – w rozumieniu ustawy stanowią grunty leśne sklasyfikowane w ewidencji gruntów  

i budynków jako lasy (Ls), 

• działalność leśna – działalność właścicieli, posiadaczy lub zarządców lasów w zakresie 

urządzania, ochrony i zagospodarowania lasu, utrzymywania i powiększania zasobów  

i upraw leśnych, gospodarowania zwierzyną, pozyskiwania (z wyjątkiem skupu) drewna, 

Ŝywicy, choinek, karpiny, kory, igliwia, zwierzyny oraz płodów runa leśnego,  

a takŜe sprzedaŜ tych produktów w stanie nieprzerobionym. 

 

Podstawę opodatkowania stanowi: 

powierzchnia lasu, wyraŜona w hektarach, wynikająca z ewidencji gruntów i budynków. 

 
Podatnicy podatku leśnego 

Podatnikami podatku leśnego są osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne,  

w tym spółki, nieposiadające osobowości prawnej, będące: 

• właścicielami  lasów, 

• posiadaczami samoistnymi lasów, 

• uŜytkownikami wieczystymi lasów, 

• posiadaczami lasów, stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu 

terytorialnego (np.dzierŜawcy), 

ponadto, jeŜeli: 

• lasy pozostają w zarządzie Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe  

oraz wchodzą w skład Zasobów Własności Rolnej Skarbu Państwa - obowiązek 

podatkowy ciąŜy odpowiednio na jednostkach organizacyjnych Agencji Własności Rolnej 

Skarbu Państwa i Lasów Państwowych, 

• las jest współwłasnością lub znajduje się w posiadaniu dwóch lub więcej podmiotów  

– stanowi wówczas odrębny przedmiot opodatkowania podatkiem leśnym, a obowiązek 

podatkowy ciąŜy solidarnie na wszystkich współwłaścicielach lub posiadaczach. 
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Informacje i deklaracje podatkowe 
 
W 2009 roku obowiązują wprowadzone w roku 2006 i zaktualizowane na bieŜący rok 

podatkowy wzory informacji i deklaracji. Obowiązujące formularze moŜna pobrać ze strony 

internetowej  

www.um.szczecin.pl/finanse/podatki/ 

w sekcji „Szczecińskie stawki podatków lokalnych” 

 

Składanie zeznań podatkowych  

• Osoby fizyczne obowiązane są do składania informacji w sprawie podatku leśnego na 

formularzu IL-1 oraz dodatkowo na załącznikach ZL-1/A, ZL-1/B oraz ZN-1/C, 

gdzie: 

- załącznik ZL-1/A – zawiera dane o nieruchomościach leśnych (na kaŜdą 

nieruchomość naleŜy wypełnić odrębny załącznik), 

- załącznik ZL-1/B – zawiera dane o zwolnieniach  w podatku leśnym, 

- załącznik ZN-1/C – zawiera dane o współwłaścicielach, współuŜytkownikach 

wieczystych i współposiadaczach. 

 

Informacje powinny być składane  w sytuacji: 

- zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie albo wygaśnięcie obowiązku 

podatkowego (kupno, sprzedaŜ gruntów o charakterze leśnym),  

- gdy w ciągu roku podatkowego las został zajęty na wykonywanie działalności 

gospodarczej  innej niŜ działalność leśna 

w terminie 14 dni od wystąpienia wskazanych okoliczności. 

 

Podatnicy, u których nie wystąpiły Ŝadne zmiany nie mają obowiązku składania 

corocznie przedmiotowej informacji. Wysokość podatku ustalana jest wówczas na 

podstawie danych posiadanych juŜ przez organ podatkowy. 

 

Wyj ątek – jeŜeli las stanowi współwłasność lub znajduje się w posiadaniu osób fizycznych 

oraz osób prawnych, jednostek organizacyjnych, w tym spółek nie posiadających osobowości 

prawnej – osoby fizyczne składają deklarację na podatek leśny oraz opłacają podatek na 

zasadach obowiązujących osoby prawne. 
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• Osoby prawne, jednostki organizacyjne, w tym spółki nieposiadające osobowości 

prawnej, jednostki organizacyjne Lasów Państwowych, a takŜe jednostki organizacyjne 

Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa obowiązane są składać corocznie do dnia 15 

stycznia deklaracje na podatek leśny na dany rok podatkowy na formularzu DL-1 oraz 

dodatkowo załączniki ZL-1/A, ZL-1/B, gdzie:  

- załącznik ZL-1/A – zawiera dane o nieruchomościach leśnych (na kaŜdą 

nieruchomość naleŜy wypełnić odrębny załącznik), 

- załącznik ZL-1/B – zawiera dane o zwolnieniach  podatkowych w podatku leśnym, 

a w sytuacji: 

- powstania obowiązku podatkowego po ww. dacie – w terminie 14 dni od dnia 

wystąpienia okoliczności uzasadniających powstanie obowiązku podatkowego, 

- zaistnienia zmian mających wpływ na zwiększenie lub zmniejszenie kwoty naleŜnego 

podatku – korektę deklaracji wraz z pisemnym uzasadnieniem w terminie 14 dni od 

dnia zaistnienia zmian. 

 
Stawki obowiązujące w 2009 roku 
 
Grunty leśne 

sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako lasy 
33,56 zł od 1 ha lasu 

 

Wysokość stawki podatku leśnego uzaleŜniona jest od  średniej ceny sprzedaŜy drewna 

uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok 

podatkowy.  

 

Zgodnie z komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 

2008 r. w sprawie średniej ceny sprzedaŜy drewna, obliczonej według średniej ceny drewna 

uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2008 r. (M. P. z dnia 27 października 

2008 r. Nr 81, poz. 718) średnia cena, którą przyjmuje się do obliczenia podatku rolnego na 

2009 rok  wynosi 152,53 zł za 1 m3. 

 

Sposób obliczenia wysokości podatku 

Podatek leśny od 1 ha wynosi równowartość pienięŜną 0,220 m3 drewna, ustalonej według 

średniej ceny sprzedaŜy drewna, czyli w 2009 r. wynosi 33,56 zł.  

Wyliczenie: 152,53 zł x 0,220 m3 = 33,56 zł.
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Przykład obliczenia wysokości podatku leśnego:  

Dane:  
Powierzchnia podlegająca opodatkowaniu: 3,4 ha 

Obliczenie podatku: 
3,4 ha x 33,56 zł = 114,10 zł; w zaokrągleniu 114 zł 
 

UWAGA  - stawka podatku ulega obniŜeniu o 50 % w przypadku:  

- lasów ochronnych,   

- lasów wchodzących w skład rezerwatów przyrody i parków narodowych, 

 

Z podatku leśnego zwolnione są:  

- lasy z drzewostanem w wieku do 40 lat, 

- lasy wpisane indywidualnie do rejestru zabytków, 

- uŜytki ekologiczne, 

W przypadku gdy podatnik zdecyduje się na prowadzenie działalności gospodarczej, innej niŜ 

działalność leśna, będzie zobowiązany do zapłaty podatku od nieruchomości.  

 
 
Terminy płatności  
 
Dla osób fizycznych 

W 2009 r. podatek płatny jest w czterech  ratach do dnia:  16 marca, 15 maja, 15 września 

 i 16 listopada roku podatkowego – na podstawie otrzymanej decyzji w sprawie wymiaru 

podatku leśnego lub w terminie 14 dni od dnia doręczenia.   

Dla osób prawnych 

Podatek płatny jest w miesięcznych ratach w terminie do 15 kaŜdego miesiąca na podstawie 

złoŜonej deklaracji.  

JeŜeli ostatni dzień terminu płatności przypada na sobotę, niedzielę lub dzień ustawowo 

wolny od pracy, terminem płatności jest następny dzień po dniu lub dniach wolnych od pracy. 

 
 
Formularze omówionych wcześniej informacji, deklaracji oraz załączników dostępne są      

w Biurze Obsługi Interesantów – sala 62 oraz w Wydziale Podatków, Opłat i Egzekucji  

Urzędu Miasta.  

Wymienione formularze moŜna pobrać ze stron internetowych Urzędu  

www.um.szczecin.pl/finanse/podatki/ 

w sekcji „Szczecińskie stawki podatków lokalnych” 



P O D A T E K   L E Ś N Y 

27 
Twoje podatki dla Szczecina w 2009 roku. 

Co kaŜdy podatnik wiedzieć powinien o podatkach i opłatach lokalnych  

Akty prawne reguluj ące zagadnienia podatku leśnego  

• Ustawa z dnia 30 października 2002 r. roku o podatku leśnym (Dz. U. z 2002 r.  

Nr 200, poz. 1682 z późniejszymi zmianami),  

• Uchwała Nr LXIII/1184/06 Rady Miasta Szczecin z dnia 16 października 2006 r.                 

w sprawie wzorów formularzy dotyczących podmiotu i przedmiotu opodatkowania            

w podatku od nieruchomości, rolnym i leśnym (Dziennik Urzędowy Województwa 

Zachodniopomorskiego z dnia 3 listopada 2006 r., Nr 107, poz. 2046), 

• Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2008 r. 

w sprawie średniej ceny sprzedaŜy drewna, obliczonej według średniej ceny drewna 

uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2008 r. (M. P. z dnia  

27 października 2008 r. Nr 81, poz. 718). 
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PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH 
 

Przedmiot opodatkowania 

Przedmiotem opodatkowania podatkiem od środków transportowych są:  

• Samochody cięŜarowe o dopuszczalnej masie całkowitej powyŜej 3,5 tony.  

• Ciągniki siodłowe i balastowe, przystosowane do uŜywania łącznie z naczepą lub 

przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony (włącznie). 

• Przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną 

masę całkowitą od 7 ton z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą 

prowadzoną przez podatnika podatku rolnego. 

• Autobusy. 

 

Podstawowe kryterium opodatkowania stanowi: 

• dla samochodów cięŜarowych – dopuszczalna masa całkowita, 

• dla ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do uŜywania łącznie      

z naczepą lub przyczepą – dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów, 

• dla przyczep i naczep wykorzystywanych łącznie z pojazdem silnikowym  

– dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów,  

 

Podatnicy podatku od środków transportowych 

Podatnikami są: 

• osoby fizyczne i osoby prawne, które są właścicielami wymienionych powyŜej środków 

transportowych, 

• jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, na które środek transportowy 

jest zarejestrowany,  

Jak właścicieli traktuje się równieŜ posiadaczy środków transportowych zarejestrowanych na 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jako powierzone przez zagraniczną osobę fizyczną lub 

prawną podmiotowi polskiemu. 

Ponadto jeŜeli: 

• środek transportowy stanowi współwłasność dwóch lub więcej osób fizycznych lub 

prawnych, obowiązek podatkowy ciąŜy solidarnie na wszystkich współwłaścicielach.  
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W przypadku współwłasności środka transportowego organem właściwym jest organ 

podatkowy odpowiedni dla osoby lub jednostki organizacyjnej, która została wpisana jako 

pierwsza w dowodzie rejestracyjnym pojazdu. 

JeŜeli współwłaściciel, który jest wpisany na pierwszej stronie dowodu rejestracyjnego, ma 

stałe miejsce zamieszkania w innej gminie to podatek naleŜy zadeklarować i wpłacić na 

rachunek tej gminy.  

 

 

 

Informacje i deklaracje podatkowe 

Obowiązujące formularze deklaracji podatkowych moŜna pobrać ze strony internetowej 

www.um.szczecin.pl/finanse/podatki/ 

w sekcji „Szczecińskie stawki podatków lokalnych” 

 

 

Składanie zeznań podatkowych  

Osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości 

prawnej  obowiązane są do składania corocznie do dnia 15 lutego deklaracji na podatek od 

środków transportowych na formularzu DT-1 oraz załączniku DT-1/A, który zawiera 

szczegółowe dane o pojazdach. 

 
W przypadku powstania obowiązku podatkowego po 15 lutego lub zaistnienia w trakcie roku 

podatkowego zmian mających wpływ na powstanie lub wygaśnięcie obowiązku podatkowego 

lub w przypadku zmiany miejsca zamieszkania lub siedziby – deklarację (korektę deklaracji 

wraz z pisemnym uzasadnieniem) naleŜy złoŜyć w terminie 14 dni od zaistnienia okoliczności 

uzasadniających powstanie tego obowiązku. 

 

 

 

 

 

 

 

 



P O D A T E K   O D   Ś R O D K Ó W   T R A N S P O R T O W Y C H 

30 
Twoje podatki dla Szczecina w 2009 roku. 

Co kaŜdy podatnik wiedzieć powinien o podatkach i opłatach lokalnych  

Stawki obowiązujące w 2009 roku 

 

 

1. Od samochodu cięŜarowego o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu powyŜej 3,5 tony            
i poniŜej 12 ton wynosi: 
1) powyŜej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie     468 zł 
2) powyŜej 5,5 ton do 9 ton włącznie                                                             768 zł  
3) powyŜej 9 ton a poniŜej 12 ton                                                                    912 zł 

 
2. Od samochodu cięŜarowego o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyŜszej niŜ  
12 ton; w zaleŜności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej i rodzaju zawieszenia  
  
 

Liczba osi i dopuszczalna 
masa całkowita (w tonach) 

Stawka podatku (w złotych) 

nie mniej niŜ mniej niŜ oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem 
pneumatycznym lub zawieszeniem 

uznanym za równowaŜne 

Inne systemy zawieszenia osi 
jezdnych 

1 2 3 4 
 stawka  stawka  
 
Dwie osie 
12 13 132,00 228,00 
13 14 228,00 432,00 
14 15 432,00 648,00 
15  648,00 1.380,00 
 
Trzy osie 
12 17 180,00 276,00 
17 19 276,00 552,00 
19 21 552,00 708,00 
21 23 708,00 1.092,00 
23 25 1.092,00 1.704,00 
25  1.092,00 1.704,00 
 
Cztery osie i więcej 
12 25 708,00 744,00 
25 27 744,00 1.116,00 
27 29 1.116,00 1.824,00 
29 31 1.788,00 2.460,00 
31  1.788,00 2.460,00 

 
 
 
2. Od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do uŜywania łącznie z naczepą 

lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniŜej 
12 ton wynosi:         816 zł 
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3. Od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do uŜywania łącznie z naczepą 

lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyŜszej niŜ 
12 ton; w zaleŜności od liczby osi, rodzaju zawieszenia i dopuszczalnej masy całkowitej 
zespołu pojazdów: 

 
 

 
Liczba osi i dopuszczalna masa 
całkowita zespołu pojazdów:  
ciągnik siodłowy + naczepa;  

ciągnik balastowy + przyczepa  
(w tonach) 

Stawka podatku (w złotych) 
 
 
 
 

oś jezdna (osie jezdne) z 
zawieszeniem pneumatycznym 
lub zawieszeniem uznanym za 

równowaŜne 

inne systemy zawieszenia osi 
jezdnych 

1 2 3 4 
 stawka  stawka  
 
Dwie osie 
nie mniej niŜ 12 mniej niŜ 18 180,00 276,00 
nie mniej niŜ 18 mniej niŜ 25 336,00 528,00 
nie mniej niŜ 25 mniej niŜ 31 648,00 1.068,00 
nie mniej niŜ 31 do 36 włącznie 1.524,00 2.040,00 
powyŜej 36  1.596,00 2.088,00 
 
Trzy osie  
nie mniej niŜ 12 mniej niŜ 40 1.380,00 1.848,00 
nie mniej niŜ 40  1.848,00 2.460,00 
  
Cztery osie i więcej 
nie mniej niŜ 12 mniej niŜ 40 1.380,00 1.848,00 
nie mniej niŜ 40  1.848,00 2.460,00 

 
 
 
4. Od przyczepy lub naczepy, która łącznie z pojazdem silnikowym posiada dopuszczalną 

masę całkowitą od 7 ton i poniŜej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie                    
z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego wynosi: 
                                                                                                               768 zł 

 
5. Od przyczepy lub naczepy, która łącznie z pojazdem silnikowym posiada dopuszczalną       

masę całkowitą równą lub wyŜszą niŜ 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie  
z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego; w zaleŜności od 
liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej i rodzaju zawieszenia:  
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Liczba osi i dopuszczalna masa 
całkowita zespołu pojazdów:  

Naczepa \ przyczepa + pojazd silnikowy  
(w tonach) 

Stawka podatku (w złotych) 

nie mniej niŜ mniej niŜ oś jezdna (osie jezdne) z 
zawieszeniem pneumatycznym 
lub zawieszeniem uznanym za 

równowaŜne 

inne systemy zawieszenia osi 
jezdnych 

1 2 3 4 
 stawka  stawka  
 
Jedna oś 
12 18 132,00 216,00 
18 25 216,00 348,00 
25  348,00 624,00 
 
Dwie osie 
12 28 252,00 384,00 
28 33 660,00 924,00 
33 38 924,00 1.380,00 
38  1.236,00 1.824,00 
 
Trzy osie i więcej 
12 38 720,00 1.020,00 
38  1.020,00 1.380,00 

 
7. Od autobusu w zaleŜności od liczby miejsc do siedzenia: 

1) mniej niŜ 30 miejsc        600 zł 
2) równej lub wyŜszej niŜ 30 miejsc      912 zł 

 
 
8. Dla pojazdów określonych w pkt 1, 3 i 7 posiadających katalizatory oraz spełniających 

określony certyfikatami EURO poziom wymagań co do emisji spalin i hałasu do 
środowiska naturalnego, stawki podatku zmniejsza się i określa w wysokości: 
1) od samochodu cięŜarowego o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu: 

  a)   powyŜej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie     396 zł 
b)   powyŜej 5,5 ton do 9 ton włącznie                                            648 zł 
c)   powyŜej 9 ton i poniŜej 12 ton                                                   768 zł 

 
2) od ciągnika siodłowego i balastowego przystosowanego do uŜywania łącznie              
z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony 
i poniŜej  12  ton:             696 zł 

 
3) od autobusu w zaleŜności od liczby miejsc do siedzenia: 

a)   mniej niŜ 30 miejsc       504 zł 
b)   równej lub wyŜszej niŜ 30 miejsc     768 zł 
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Terminy płatności  

Podatek płatny jest w dwóch ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku 

podatkowego: do 15 lutego i do 15 września roku podatkowego.  

 

Obowiązek podatkowy w zakresie podatku od środków transportowych powstaje: 

- od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym środek transportowy 

został zarejestrowany,   

- w przypadku nabycia środka transportowego zarejestrowanego - od pierwszego dnia 

miesiąca następującego po miesiącu, w którym środek transportowy został nabyty (do 

końca miesiąca, w którym nastąpiło przeniesienie własności obowiązek podatkowy ciąŜy 

na poprzednim właścicielu),  

- od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym środek transportowy 

został dopuszczony ponownie do ruchu po upływie okresu, na jaki została wydana decyzja 

organu rejestrującego o czasowym wycofaniu tego pojazdu z ruchu. 

 
 
 
 
Formularze deklaracji DT-1 wraz z załącznikiem DT-1/A dostępne są w Biurze Obsługi 

Interesantów – sala 62 oraz w Wydziale Podatków, Opłat i Egzekucji Urzędu Miasta.  

 

 

Wymienione  formularze moŜna  pobrać ze stron internetowych Urzędu  

www.um.szczecin.pl/finanse/podatki/ 

w sekcji „Szczecińskie stawki podatków lokalnych” 
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Akty  prawne regulujące zagadnienia  podatku od środków transportowych  

• Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity  

Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844 z późniejszymi zmianami),  

• Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 października 2007 r. w sprawie wzoru 

deklaracji na podatek od środków transportowych (Dz. U. Nr 205 poz. 1484), 

• Uchwała Nr XXVIII/708/08 Rady Miasta Szczecin z dnia 24 listopada 2008 r.  

w sprawie podatku od środków transportowych (Dziennik Urzędowy Województwa 

Zachodniopomorskiego z dnia 16 grudnia 2008 r. Nr 104, poz. 2458), 

• Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 19 października 2008 r. w sprawie stawek 

podatku od środków transportowych obowiązujących w 2009 r. (M. P. z dnia  

20 października 2008 r. Nr 78, poz. 692),  

• Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 29 lipca 2008 r. w sprawie górnych granic 

stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2009 r. (M. P. z dnia 14 sierpnia 2008 r. 

Nr 59 poz. 531). 
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OPŁATA OD POSIADANIA PSÓW  
 
 
Podatnicy 

Podatnikami opłaty od posiadania psów są osoby fizyczne, które są właścicielami psów. 

 

Wysokość opłaty  

Obowiązująca stawka wynosi 50 zł rocznie od jednego psa. 

 

Termin płatności 

Opłata płatna jest – bez wezwania – jednorazowo w terminie do 31 marca 2009 roku. 

  

WaŜne 

JeŜeli obowiązek podatkowy powstał lub wygasł w ciągu roku podatkowego, wysokość 

opłaty ustala się proporcjonalnie do liczby miesięcy, w których istniał obowiązek podatkowy.  

JeŜeli obowiązek podatkowy powstał w ciągu roku podatkowego, termin płatności opłaty 

wynosi 14 dni od daty jego powstania, natomiast w przypadku wygaśnięcia obowiązku 

podatkowego w ciągu roku, podatnik ma prawo do zwrotu opłaty proporcjonalnie do liczby 

miesięcy, w których nie był juŜ właścicielem psa. 

 
Zwolnienia 

Zgodnie z przepisami uchwały Rady Miasta w sprawie opłaty od posiadania psów, 

zwolnieni z opłaty od posiadania psów są podatnicy którzy: 

 
- poddali psy zabiegowi sterylizacji lub kastracji,  

- nabyli psa ze schroniska dla bezdomnych zwierząt,  

- posiadają szczenięta w wieku do 4 miesięcy, 

- osiągnęli wiek powyŜej 65 lat (zwolnienie dotyczy jednego psa, za kaŜdego 

następnego odpłatność wynosi 50 zł), 

oraz ustawowo: 

- posiadają psy utrzymywane w celu pilnowania gospodarstw rolnych – po dwa na 

kaŜde gospodarstwo, 

- posiadają psy będące pomocą dla osób niepełnosprawnych (niewidomych, 

głuchoniemych, niedołęŜnych). 
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Pobór opłaty 

Poboru opłaty od posiadania psów w drodze inkasa dokonuje: 

Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami w Polsce Oddział w Szczecinie 

Al. Wojska Polskiego 198A 

71-347 Szczecin 

 

Formy płatności opłaty:  

• U inkasenta: 

- gotówką w kasie inkasenta, Al. Wojska Polskiego 198A, czynnej od poniedziałku do 

piątku, w godz. od 9 00 - 19 00, 

- przelewem na rachunek Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami, na konto:  

Bank PKO BP II Oddział Szczecin 63 1020 4795 0000 9402 0103 5419 

 
• W Urzędzie Miasta Szczecin i filii Urzędu Miasta Szczecin: 

- gotówką w kasach urzędu,  

- na rachunek budŜetu Miasta, na konto 

Bank PEKAO S.A. II Oddział Szczecin 90 1240 3927 1111 0010 0417 2821 

 

 

Akty prawne reguluj ące zagadnienia opłaty od posiadania psów  

• Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity  

Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844 z późniejszymi zmianami),  

• Uchwała Nr XV/401/07 Rady Miasta Szczecin z dnia 19 listopada 2007 r. w sprawie 

opłaty od posiadania psów (Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego  

z dnia 14 grudnia 2007 r. Nr 121, poz. 2259), zmieniona Uchwałą Nr XXVIII/709/08 

Rady Miasta Szczecin z dnia 24 listopada 2008 r. zmieniającą uchwałę w sprawie opłaty 

od posiadania psów (Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego  

z dnia 16 grudnia 2008 r. Nr 104, poz. 2459, 

• Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 29 lipca 2008 r. w sprawie górnych granic 

stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2009 r. (M. P. z dnia 14 sierpnia 2008 r. 

Nr 59 poz. 531). 
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OPŁATA TARGOWA 

 

Podatnicy opłaty targowej 

Opłata targowa pobierana jest od osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek 

organizacyjnych nie mających osobowości prawnej, dokonujących sprzedaŜy na 

targowiskach.  

 

Przedmiot opłaty targowej  

Opłata targowa pobierana jest od czynności dokonywania sprzedaŜy na targowiskach. 

 

Za targowiska uwaŜa się wszelkie miejsca w których prowadzony jest handel, przy czym 

opłacie targowej nie podlega sprzedaŜ dokonywana w budynkach lub częściach budynków,      

z wyjątkiem targowisk pod dachem oraz hal uŜywanych do targów aukcji i wystaw. 

 
Zwolnienia 

Zgodnie z zapisami uchwał Rady Miasta w sprawie opłaty targowej, od opłaty targowej 

zwalnia się działalność gastronomiczną, handlową i usługowo-rozrywkową prowadzoną 

podczas: 

• targów i imprez wystawienniczych na terenie Międzynarodowych Targów Szczecińskich 

przy ul. Struga, 

• festynów organizowanych przez rady osiedli i dyrekcje szkół. Pod pojęciem „festyn” 

rozumie się zabawę na wolnym powietrzu związaną z obchodzoną uroczystością, 

• imprez organizowanych w czasie obchodów „Dni Morza”, 

• imprez artystycznych, kulturalnych, festynów, wystaw organizowanych na dziedzińcach 

Zamku KsiąŜąt Pomorskich 

• kiermaszów świątecznych organizowanych w okresie Świąt BoŜego Narodzenia, Wielkiej 

Nocy i świąt państwowych, 

• imprez o charakterze promocyjnym, których organizatorem lub współorganizatorem jest 

Gmina Miasto Szczecin, 

• kiermaszów organizowanych w dniu 22 września z okazji „ Dnia bez samochodu”, 

• kiermaszów organizowanych w czasie Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.  

ponadto 

• zwalnia się od opłaty targowej sezonową sprzedaŜ w ogródkach letnich przyległych do 

lokali gastronomicznych, stanowiących integralną część tych lokali,
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• ustawowe zwolnienie od opłaty targowej osób i jednostek organizacyjnych niemających 

osobowości prawnej, którzy są podatnikami podatku od nieruchomości w związku 

z przedmiotami opodatkowania połoŜonymi na targowiskach, rozszerza się na 

powierzchnię gruntu o szerokości 2 m połoŜonej wzdłuŜ jednej ściany frontowej 

opodatkowanej nieruchomości, 

• zwalnia się równieŜ od opłaty targowej sprzedaŜ własnych wyrobów artystycznych  

i rękodzielniczych oraz przedmiotów kolekcjonerskich podczas trwania imprez 

artystycznych, kulturalnych, festynów, wystaw oraz kiermaszów organizowanych na 

terenie Miasta.  

 

 

Stawki opłaty targowej 

Obowiązujące na terenie naszego miasta stawki opłaty targowej na  2009 rok wynoszą: 

 

 

STREFA I STREFA II STREFA 
ŚRÓDMIEJ-

SKA 
 
1. Przy sprzedaŜy art. spoŜywczych  
z samochodu, platformy, przyczepy  
- za samochód, platformę, przyczepę: 

   

a) o ładowności do 1 tony 17,80 zł 11,00 zł 500,00 zł 

b) o ładowności od 1 tony do 3 ton 24,10 zł 13,20 zł 500,00 zł 

c) o ładowności powyŜej 3 ton 34,60 zł 19,90 zł 500,00 zł 

 
2. Przy sprzedaŜy art. pozostałych  
z samochodu, platformy, przyczepy  
- za samochód, platformę, przyczepę 

 
53,10 zł 

 
26,50 zł 

 
500,00 zł 

 
3. Przy sprzedaŜy obnośnej tj. z ręki, kosza, 
wiadra itp. - za 1 m 2 powierzchni zajętej 
pod sprzedaŜ: 

   

a) warzyw, owoców, kwiatów przez 
posiadaczy ogródków działkowych  

4,20 zł 1,90 zł 500,00 zł 

b) artykułów uŜywanych 2,60 zł 1,30 zł 500,00 zł 

c) własnych wyrobów artystycznych 
wykonywanych na miejscu 

1,20 zł 1,20 zł 500,00 zł 

d) pozostałych artykułów 8,10 zł 3,70 zł 500,00 zł 
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4. Przy sprzedaŜy na giełdzie 
samochodowej: 

   

a) za motocykl oraz motorower 17,60 zł 14,20 zł 500,00 zł 

b) za samochód osobowy, przyczepę 
lekką 

30,40 zł 25,00 zł 500,00 zł 

c) za samochód cięŜarowy  
o ładowności do 3,5 ton 

37,30 zł 30,40 zł 500,00 zł 

d) za samochód cięŜarowy  
o ładowności powyŜej 3,5 ton, 
pojazd silnikowy przystosowany do 
ciągnięcia przyczepy, ciągnik 
rolniczy 

63,40 zł 52,80 zł 500,00 zł 

e) za przyczepę, inną niŜ 
wymieniona pod lit. b, naczepę 

59,10 zł 49,00 zł 500,00 zł 

f) za autobus  65,60 zł 54,90 zł 500,00 zł 

g) za 1 m2 powierzchni zajętej pod 
sprzedaŜ artykułów spoŜywczych 

2,60 zł 2,10 zł 500,00 zł 

h) za 1 m2 powierzchni zajętej pod 
sprzedaŜ artykułów przemysłowych 
w tym rowerów 

5,40 zł 4,50 zł 500,00 zł 

 

 
5. Za sprzedaŜ zwierząt - od sztuki 

   

a) ptaków 2,20 zł 2,00 zł 500,00 zł 
b) pozostałych zwierząt 8,10 zł 7,60 zł 500,00 zł 
 

 
6. Za 1 m2 powierzchni zajętej pod stoisko 
do sprzedaŜy 

   

a) warzyw i owoców  5,00 zł 3,10 zł 500,00 zł 

b) pozostałych artykułów 8,70 zł 4,20 zł 500,00 zł 

c) grzybów i owoców leśnych 2,00 zł 1,50 zł 500,00 zł 

 

7. Za prowadzenie sprzedaŜy w kiosku, 
kontenerze, pawilonie przy braku uprawnień 
do opłacenia podatku od nieruchomości  
- za 1 m2 powierzchni: 

   

a) art. spoŜywczych, warzyw, 
owoców kwiatów i grzybów 

2,00 zł 1,80 zł 500,00 zł 

b) pozostałych artykułów 

 

4,20 zł 1,90 zł 500,00 zł 
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8. Za prowadzenie sprzedaŜy w namiotach  
- za 1m2 powierzchni: 

   

a) roślin, kwiatów 
 i art. ogrodniczych 

2,00 zł 2,00 zł 500,00 zł 

b) wyrobów gastronomicznych  
i napojów 

4,20 zł 4,20 zł 500,00 zł 

c) za zajętą powierzchnię przed 
namiotami prowadzącymi sprzedaŜ 
kwiatów i art. ogrodniczych 

0,20 zł 0,20 zł 500,00 zł 

 
 
9. Opłata targowa za sprzedaŜ prowadzoną na zajętej powierzchni liczona jest od zajętej 

powierzchni rzeczywistej, ale nie mniej niŜ za jeden m2, a łączna kwota opłaty targowej 
nie moŜe przekroczyć górnej granicy kwotowej dziennej stawki określonej przez Ministra 
Finansów. 

10. W przypadku dokonywania sprzedaŜy towarów róŜnych branŜ, dla których stosowane są 
róŜne stawki opłaty targowej, pobiera się odpowiednio najwyŜszą ze stawek 
 

Uwaga 
Od dnia 1 stycznia 2009 roku, zgodnie z obwieszczeniem Ministra Finansów górna 
granica kwotowa dziennej stawki opłaty targowej nie moŜe przekroczyć 658,49 zł. 
 
STREFA ŚRÓDMIEJSKA obejmuje: 
 
1) ul. Krzywoustego – pl. Zwycięstwa – Brama Portowa 
2) al. Wojska Polskiego na odcinku od pl. Zwycięstwa do pl. Sprzymierzonych łącznie  

z pl. Zgody 
3) al. Niepodległości na odcinku od ul. Dworcowej do ul. Zgodnej włącznie 
4) al. Wyzwolenia łącznie z rondem Jerzego Giedroycia 
5) ul. Ks. H. Kołłątaja na odcinku od ul. Św. Barbary do ronda Jerzego Giedroycia 
6) ul. Ks. St. Staszica na odcinku od ronda Jerzego Giedroycia do ul. Lubomirskiego 
7) ul. Barbary 
8) zieleniec przy ul. Barbary zlokalizowany na części działki nr BZ 8/15 z obrębu 9/1 Nad 

Odrą 
9) ul. Boh. Warszawy na odcinku od ul. 26-go Kwietnia do ul. Kordeckiego 
10) ul. 26-go Kwietnia na odcinku od ul. Boh. Warszawy do nasypu kolejowego 
11) ul. Grzegorza z Sanoka  
12) pl. Kościuszki 
13) pl. Grunwaldzki 
14) pl. Lotników 
15) teren pomiędzy ulicami: Niepodległości, Wyszyńskiego, Tkacką i Zgodną wraz       
      z gruntami połoŜonymi w pasie drogowym. 
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Pobór opłaty targowej 

Poboru opłaty targowej dokonują niŜej wymienieni inkasenci: 

 
1. Miejski Zakład Obsługi Gospodarczej – na obszarze miasta Szczecin, z wyłączeniem: 

- targowiska przy ul. Reymonta-Mickiewicza, 

- targowiska przy ul. Dziennikarskiej. 

2.  „RYNEK” Spółka z o.o. – na targowisku przy ul. Reymonta-Mickiewicza. 

3. „Targowisko Dąbie” S.C. – na targowisku przy ul. Dziennikarskiej. 

 
 
 
Akty prawne reguluj ące zagadnienia opłaty targowej 
 
• Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 roku  o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity 

Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844 z późniejszymi zmianami),  

• Uchwała Nr XLIV/858/05 Rady Miasta Szczecin z dnia 17 października 2005 roku 

w sprawie opłaty targowej (Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego 

z dnia 18 listopada 2005 roku Nr 90, poz. 1845), Uchwała Nr L/945/06 Rady Miasta 

Szczecin z dnia 6 lutego 2006 r. zmieniająca uchwałę w sprawie opłaty targowej 

(Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 27 marca 2006 r.  

Nr 39, poz. 677) oraz Uchwała Nr I/N/8/06 Rady Miasta Szczecin z dnia 11 grudnia 2006 

roku zmieniająca uchwałę w sprawie opłaty targowej (Dziennik Urzędowy Województwa 

Zachodniopomorskiego z dnia 15 grudnia 2006 r. Nr 118, poz. 2388), Uchwała  

Nr XXIV/635/08 Rady Miasta Szczecin z dnia 28 lipca 2008 roku zmieniająca uchwałę  

w sprawie opłaty targowej (Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego  

z dnia 25 sierpnia 2008 r. Nr 73, poz. 1614), Uchwała Nr XXVII/711/08 Rady Miasta 

Szczecin z dnia 24 listopada 2008 roku zmieniająca uchwałę w sprawie opłaty targowej 

(Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 17 grudnia 2008 r.  

Nr 106, poz. 2583), 

• Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 29 lipca 2008 r. w sprawie górnych granic 

stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2009 r. (M. P. z dnia 14 sierpnia 2008 r. 

Nr 59 poz. 531). 
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OPŁATA SKARBOWA 
 
Przedmiot opłaty skarbowej 

Opłata skarbowa jest pobierana za czynności organów administracji publicznej, podejmowane 

w indywidualnych sprawach. Opłata pobierana za czynności dokonywane na terenie 

Szczecina stanowi dochód Gminy Miasto Szczecin. 

 

Opłacie skarbowej podlega: 

• dokonanie czynności urzędowej na podstawie zgłoszenia lub na wniosek,  

• wydanie zaświadczenia na wniosek,  

• wydanie zezwolenia (pozwolenia, koncesji),  

• złoŜenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa, prokury lub jego 

odpisu, wypisu lub kopii w sprawie z zakresu administracji publicznej lub 

w postępowaniu sądowym,  

• dokonanie czynności urzędowej, wydanie zaświadczenia oraz zezwolenia (pozwolenia) 

przez podmiot inny niŜ organ administracji rządowej i samorządowej, w związku  

z wykonywaniem zadań z zakresu administracji publicznej, a takŜe złoŜenie w takim 

podmiocie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego 

odpisu, wypisu lub kopii. 

 

Obowiązek uiszczenia opłaty skarbowej powstaje: 

• od dokonania czynności urzędowej – z chwilą dokonania zgłoszenia lub złoŜenia wniosku 

o dokonanie czynności urzędowej,  

• od wydania zaświadczenia – z chwilą złoŜenia wniosku o wydanie zaświadczenia, 

• od wydania zezwolenia (pozwolenia, koncesji) – z chwilą złoŜenia wniosku o wydanie 

zezwolenia (pozwolenia, koncesji), 

• od złoŜenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury oraz od 

jego odpisu, wypisu lub kopii - z chwilą złoŜenia dokumentu w organie administracji 

publicznej, sądzie lub podmiocie wykonującym zadania z zakresu administracji 

publicznej, 

• od zaświadczenia, którego wydanie nie podlega opłacie skarbowej, które następnie 

zostanie uŜyte w sprawie, w której nie przysługuje  zwolnienie (wyłączenie) od 

obowiązku zapłaty opłaty skarbowej – z chwilą uŜycia zaświadczenia w innej sprawie. 
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Opłatę skarbową wpłaca się z chwilą powstania obowiązku jej zapłaty, a składający wniosek 

lub pełnomocnictwo albo dokonujący zgłoszenia zobowiązany jest dołączyć dowód zapłaty 

naleŜnej opłaty skarbowej,  albo uwierzytelnioną kopię dowodu zapłaty, nie później niŜ  

w ciągu 3 dni od chwili powstania obowiązku jej zapłaty. Dowód zapłaty moŜe mieć formę 

wydruku potwierdzającego dokonanie operacji bankowej. 

 

 
Wybrane,  najpowszechniej występujące stawki opłaty skarbowej: 

• decyzja do której mają zastosowanie przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego 
(inna, niŜ wymieniona w załączniku do ustawy o opłacie skarbowej)   - 10 zł  

• decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu    - 107 zł   
• zatwierdzenie projektu budowlanego       - 47 zł, 
• zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzające stan zaległości  - 15 zł, 

• zaświadczenie potwierdzające nadanie numeru identyfikacji podatkowej podmiotowi, 
który się nim posługuje         - 21 zł, 

• pozostałe zaświadczenia         - 17 zł, 
• dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa lub prokury oraz jego odpis, wypis 

lub kopia           - 17 zł, 
• potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia rejestracyjnego  w podatku  akcyzowym  -170 zł, 
• potwierdzenie zarejestrowania podatnika podatku od towarów i usług jako podatnika VAT 

czynnego lub podatnika VAT zwolnionego      - 170 zł, 
• zaświadczenie potwierdzającego brak obowiązku uiszczenia podatku od towarów 

i usług z tytułu przywozu nabywanych z terytorium państwa członkowskiego Unii 
Europejskiej innego niŜ terytorium Rzeczypospolitej Polskiej pojazdów, które mają być 
dopuszczone do ruchu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej   - 160 zł, 

• decyzja o nabyciu obywatelstwa polskiego      - 219 zł, 
• zezwolenie na zamieszkanie na czas oznaczony     - 340 zł, 
• zezwolenie na osiedlenie się        - 640 zł 
• zgoda wydawana przez organ podatkowy na podstawie przepisów prawa podatkowego  

- 30 zł, 
• wydanie duplikatu decyzji o nadaniu numeru identyfikacji podatkowej  - 15 zł, 
• decyzja zatwierdzająca program gospodarowania odpadami niebezpiecznymi - 505 zł, 
• decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia  

- 205 zł, 
• przeniesienie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację 

przedsięwzięcia na rzecz innej osoby       - 105 zł, 
• przeniesienie decyzji zatwierdzającej instrukcję eksploatacji składowiska  - 259 zł, 
• udostępnienie rzeczoznawcy majątkowemu przez naczelnika urzędu skarbowego 

informacji zawierającej dane o wartości nieruchomości    - 5 zł, 
• wydanie wypisu lub wyrysu ze studium lub planu zagospodarowania przestrzennego  

– w zaleŜności od liczby stron     dla wypisu  od 30 zł do 50 zł, 
        dla wyrysu  od  20  zł  do  200 zł 
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• zaświadczenie stwierdzające, Ŝe obiekty budowlane i urządzenia techniczne przeznaczone 
do wykonywania określonej działalności gospodarczej spełniają wymagania określone  
w przepisach o ochronie środowiska       - 105 zł, 

• zaświadczenie potwierdzające zidentyfikowanie określonego podmiotu na potrzeby 
transakcji wewnątrzwspólnotowych na terytorium państwa członkowskiego innym niŜ 
terytorium kraju          - 20 zł, 

• zaświadczenie potwierdzające, Ŝe podatnik jest zarejestrowany jako podatnik VAT 
czynny lub zwolniony         - 21 zł, 

• zaświadczenie stwierdzające, Ŝe podatnik jest zarejestrowanym podatnikiem podatku 
akcyzowego          - 21 zł, 

• pozwolenie wydawane na podstawie przepisów prawa budowlanego: 
na budowę nowego obiektu budowlanego oraz urządzeń budowlanych związanych 
z obiektami budowlanymi: 

a) budynku przeznaczonego na prowadzenie działalności gospodarczej innej niŜ rolnicza 
i leśna – za kaŜdy m2 powierzchni uŜytkowej – 1 zł (nie więcej niŜ 539 zł),  

b) budynku słuŜącego celom gospodarczym  w gospodarstwie rolnym   - 14zł,  
c) innego budynku         - 48 zł,  
d) studni oraz urządzeń do usuwania nieczystości stałych i ścieków   - 20 zł,  
e) budowli związanych z produkcją rolną      - 112 zł,  
f) innych budowli         - 155 zł. 

 
Szczegółowy wykaz przedmiotów opłaty skarbowej, wysokość opłaty skarbowej od 

poszczególnych jej przedmiotów oraz zwolnień określa tabela stanowiąca załącznik do 

ustawy z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej. 

 

Zwrot opłaty skarbowej 

Zwrot opłaty skarbowej następuje wyłącznie na wniosek podatnika i jest moŜliwy tylko 

w niŜej wymienionych przypadkach : 

• od dokonania czynności urzędowej – jeŜeli mimo zapłacenia opłaty nie dokonano 

czynności urzędowej; 

• od wydania zaświadczenia lub zezwolenia (pozwolenia, koncesji) – jeŜeli mimo 

zapłacenia opłaty nie wydano zaświadczenia lub zezwolenia (pozwolenia, koncesji). 

 

Nadpłata opłaty skarbowej 
 
JeŜeli dokonana opłata skarbowa została uregulowana nienaleŜnie lub w kwocie wyŜszej od 

naleŜnej, zgodnie z ustawą ordynacja podatkowa, podatnik moŜe wystąpić do organu 

podatkowego z wnioskiem o stwierdzenie nadpłaty. 
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WaŜne 

Wniosek o zwrot lub stwierdzenie nadpłaty opłaty skarbowej powinien zawierać następujące 

informacje: 

- dzień dokonania wpłaty (dowód wpłaty), 

- za co dokonano wpłaty, 

- w jakiej wysokości, 

- w jakim organie złoŜono wniosek o dokonanie czynności urzędowej, wydanie 

zaświadczenia, zezwolenia (pozwolenia, koncesji).  

 

Wzory wniosków oraz „Karty informacyjne” 

Obowiązujące formularze moŜna pobrać ze strony internetowej  

www.um.szczecin.pl/finanse/podatki/ 

 

Zwolnienia z opłaty skarbowej  

Zwolnienia zawarte są w ustawie i załączniku do niej, obejmują m.in.: 

- osoby, które dokonując zgłoszenia lub składając wniosek o dokonanie czynności 

urzędowej albo wniosek o wydanie zaświadczenia lub zezwolenia (pozwolenia, koncesji) 

albo składając dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego 

odpis, wypis lub kopię przedstawią zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pomocy 

społecznej z powodu ubóstwa, 

- dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa oraz jego odpis, wypis lub kopia, 

jeŜeli pełnomocnictwo udzielane jest małŜonkowi, wstępnemu (rodzice, dziadkowie, 

pradziadkowie), zstępnemu ( dzieci, wnuki, prawnuki) lub rodzeństwu, 

- jednostki budŜetowe, 

- sporządzenie aktu urodzenia lub zgonu, 

- przyjęcie oświadczenia o uznaniu dziecka lub  o nadaniu dziecku nazwiska męŜa matki, 

- poświadczenie zgodności odpisu, kopii lub wyciągu z pełnomocnictwa niepodlegające 

opłacie skarbowej lub od niej zwolnionego, 

- zaświadczenie o nadaniu statystycznego numeru identyfikacyjnego, 

- zaświadczenie wydawane na podstawie przepisów o hodowli zwierząt gospodarskich, 

- zezwolenie udzielane cudzoziemcowi korzystającemu z ochrony czasowej, 

- zezwolenie udzielane członkowi najbliŜszej rodziny repatrianta oraz cudzoziemcowi, 

któremu udzielono azylu.
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Sposób zapłaty opłaty skarbowej 

• gotówką  

o w kasach Urzędu Miasta oraz  

o w kasie filii Urzędu Miasta przy ul. Rydla 39-40, 

o u inkasentów: 

- punkt poboru w siedzibie Pierwszego Urzędu Skarbowego przy ul. Drzymały 5  

Agencja PKO BP S.A – inkasent „G.C.” G. śak, C. Woźniak spółka jawna; 

- punkt poboru w siedzibie Drugiego Urzędu Skarbowego przy ul. Felczaka 19 

Agencja PKO BP S.A – inkasent „G.C.” G. śak, C. Woźniak spółka jawna; 

- punkt poboru w siedzibie Trzeciego Urzędu Skarbowego przy ul. Rydla 65  

Inkasent F.H. „BON” Piotr Wielgosz; 

o w urzędach pocztowych, agencjach, bankach – według obowiązujących cenników oraz 

taryf, 

• bezgotówkowo - na rachunek bankowy Urzędu Miasta Szczecin – Bank PEKAO S.A. 

II Oddział Szczecin numer rachunku 49 1240 3927 1111 0010 1283 4883 

(za pośrednictwem Banków bądź Poczty – według obowiązujących cenników oraz taryf), 

 

Akty prawne reguluj ące zagadnienia opłaty skarbowej 

• Ustawa z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej (Dz. U z 2006 r., Nr 225,  

poz. 1635 z późniejszymi zmianami), 

• Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 września 2007 roku w sprawie zapłaty 

opłaty skarbowej (Dz. U. z 2007 r., Nr 187, poz. 1330), 

• Uchwała Nr XV/402/2007 Rady Miasta Szczecin z dnia 19 listopada 2007 r. w sprawie 

zarządzenia poboru opłaty w drodze inkasa (Dziennik Urzędowy Województwa 

Zachodniopomorskiego z dnia 14 grudnia 2007 r. Nr 121, poz. 2259), 

• Uchwała Nr XXVIII/710/2008 Rady Miasta Szczecin z dnia 24 listopada 2008 r. 

zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia poboru opłaty w drodze inkasa (Dziennik 

Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 16 grudnia 2008 r. Nr 104,  

poz. 2460). 
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ULGI 

Ulgi indywidualne 

Zgodnie z przepisami Ordynacji podatkowej, kaŜdy podatnik, w przypadku wystąpienia 

trudności z wywiązaniem się z obowiązku podatkowego, ma prawo do wystąpienia do organu 

podatkowego z wnioskiem o udzielenie ulgi w spłacie podatku od nieruchomości, rolnego, 

leśnego, podatku od środków transportowych oraz opłaty od posiadania psa, opłaty targowej  

i opłaty skarbowej w zakresie: 

- odroczenia terminu płatności podatku lub rozłoŜenia zapłaty podatku na raty, 

- odroczenia lub rozłoŜenia na raty zapłaty zaległości podatkowej wraz z odsetkami za 

zwłokę, 

- umorzenia w całości lub w części zaległości podatkowej, odsetek za zwłokę lub opłaty 

prolongacyjnej. 

 

WaŜne dla przedsiębiorców 

Podatnik prowadzący działalność gospodarczą moŜe otrzymać wymienione powyŜej ulgi 

 w spłacie zobowiązań, które: 

1) nie stanowią pomocy publicznej; 

2) stanowią pomoc de minimis; 

3) stanowią pomoc publiczną: 

a) udzielaną w celu naprawienia szkód wyrządzonych przez klęski Ŝywiołowe lub inne 

nadzwyczajne zdarzenia, 

b) na zapobieŜenie lub likwidację zakłóceń o charakterze ponadsektorowym w gospodarce, 

c) udzielaną w celu wsparcia krajowych przedsiębiorców działających w ramach 

przedsięwzięcia gospodarczego podejmowanego w interesie europejskim, 

d) udzielaną w celu promowania i wspierania kultury, nauki i oświaty, 

e) będącą rekompensatą za realizację usług świadczonych w ogólnym interesie 

gospodarczym powierzonych na podstawie odrębnych przepisów, 

f) na szkolenia, 

g) na zatrudnienie, 

h) na rozwój małych i średnich przedsiębiorstw, 

i) na restrukturyzację, 

j) na ochronę środowiska, 

k) na prace badawczo-rozwojowe, 

l) regionalną.
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Wniosek w sprawie udzielenia ulgi podatkowej, wymaga przedłoŜenia przez wnioskodawcę 

dokumentów pozwalających na dokonanie oceny jego aktualnej sytuacji ekonomiczno  

– finansowej. W przypadku przedsiębiorców występujących z takim wnioskiem, niezbędne 

jest przedłoŜenie dodatkowych informacji wynikających  z przepisów dotyczących pomocy 

publicznej. 

 

Wzory wniosków oraz „Karty informacyjne” 

Obowiązujące formularze moŜna pobrać ze strony internetowej  

www.um.szczecin.pl/finanse/podatki/ 
 
 
 
 

ZWOLNIENIA 

Zwolnienia od podatku od nieruchomości z których przedsiębiorcy mogą skorzystać  

w 2009 roku zostały wprowadzone uchwałami Rady Miasta Szczecin: 

 
• Uchwała Nr XI/323/07 Rady Miasta Szczecin z dnia 09 lipca 2007 r. w sprawie 

przyjęcia Szczecińskiego Programu Regionalnej Pomocy Inwestycyjnej w Podatku od 

Nieruchomości oraz uchwała Nr XV/408/07 Rady Miasta Szczecin z dnia 19 listopada 

2007 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Szczecińskiego Programu Regionalnej 

Pomocy Inwestycyjnej w Podatku od Nieruchomości, 

• Uchwała Nr XI/324/07 Rady Miasta Szczecin z dnia 09 lipca 2007 r. w sprawie 

zwolnienia z podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis na zatrudnienie 

oraz uchwała Nr XV/409/07 Rady Miasta Szczecin z dnia 19 listopada 2007 r. 

zmieniająca uchwałę w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości w ramach 

pomocy de minimis na zatrudnienie, 

• Uchwała Nr XXIV/617/08 Rady Miasta Szczecin z dnia 28 lipca 2008 r. w sprawie 

zwolnienia od podatku od nieruchomości w ramach pomocy regionalnej. 
  

Z treścią uchwał moŜna zapoznać się na stronie internetowej: 

http://bip.um.szczecin.pl/UMSzczecinBIP/chapter_11788.asp 

Szczegółowe informacje dotyczące ulg i zwolnień dla przedsiębiorców moŜna znaleźć  

w trzeciej edycji „Informatora dla przedsiębiorców. Pomoc publiczna w podatkach  

i opłatach lokalnych” wydanego przez Urząd Miasta Szczecin. 
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Podstawowe akty prawne w zakresie ulg i zwolnień  

• Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. 

Nr 8, poz.60, z późniejszymi zmianami), 

• Ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy 

publicznej (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. Nr 59, poz. 404), 

• Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 października 2006 r. w sprawie ustalenia mapy 

pomocy regionalnej (Dz. U z 2006 r. Nr 190, poz. 1402), 

• Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie szczegółowego 

sposobu obliczania wartości pomocy publicznej udzielanej w róŜnych formach (Dz. U.  

z 2004 r. Nr 194, poz.1983; Dz. U. z 2006 r. Nr 183, poz.1355), 

• Komunikat Komisji (WE) w sprawie zmiany metody ustalania stóp referencyjnych  

i dyskontowych (Dz.U. 2008/C 14/02 z 19 stycznia 2008 r.), 

• Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie udzielania 

niektórych ulg w spłacie zobowiązań podatkowych stanowiących pomoc publiczną na 

rozwój małych i średnich przedsiębiorstw (Dz. U. z 2007 r. Nr 110, poz. 758), 

• Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 marca 2007 r. w sprawie informacji  

o otrzymanej pomocy publicznej oraz informacji o nieotrzymaniu pomocy (Dz. U. 

 z 2007 r. Nr 61, poz. 413), 

• Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 marca 2007 r. w sprawie zaświadczeń 

 o pomocy de minimis i pomocy w rolnictwie lub rybołówstwie (Dz. U. z 2007 r. Nr 53, 

poz. 354), 

• Uchwała Nr XLIII/544/98 Rady Miasta Szczecina z dnia 23 lutego 1998 r. w sprawie 

wprowadzenia opłaty prolongacyjnej, 

• Rozporządzenie Komisji (WE) Nr 1628/2006 z dnia 24 października 2006 r. w sprawie 

stosowania art. 87 i 88 Traktatu w odniesieniu do regionalnej pomocy inwestycyjnej  

(Dz. U. 2006/L 302/29 z 1 listopada 2006 r.). 
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INFORMACJE DODATKOWE 

 

Dochody podatkowe w budŜecie Miasta Szczecin 

Zaplanowane w budŜecie Miasta Szczecina 2009 rok dochody z tytułu przedstawionych  

w niniejszej publikacji podatków i opłat wynoszą 182.029.500 zł. Zestawienie 

spodziewanych wpływów z poszczególnych  podatków i opłat przedstawia poniŜsza tabela. 

  
Nazwa podatku/opłaty Kwota w złotych 

podatek od nieruchomości 165.518.000 

podatek rolny  276.550 

podatek leśny 74.950 

podatek od środków transportowych 5.500.000 

opłata od posiadania psów  260.000 

opłata targowa 2.000.000 

opłata skarbowa 8.400.000 

Razem 182.029.500 
 

W ogólnej kwocie 1.390.966.941 zł zaplanowanych na 2009 rok dochodów Miasta, udział 

omówionych podatków i opłat stanowi 13,1 %. 

 
 
Sposoby płatności podatków i opłat 
 
Podatek od nieruchomości  

Podatek rolny  

Podatek leśny  

Podatek od środków transportowych  

moŜna wpłacać na rachunek budŜetu Miasta na konto: 

 
Bank PEKAO S.A.  II Oddział Szczecin  87 1240 3927 1111 0000 4099 2169 

 
Wpłat moŜna dokonać: 

 
1. Przelewem  

2. Gotówką: 

• w urzędach pocztowych, agencjach, bankach, 

• w kasach Urzędu Miasta, filii Urzędu Miasta. 
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WaŜne dla osób fizycznych będących podatnikami podatku od nieruchomości i podatku 

rolnego 

W ramach funkcjonującego w Szczecinie Systemu Masowych Płatności kaŜdy podatnik 

otrzymuje co roku decyzję w sprawie podatku od nieruchomości, rolnego lub łącznego 

zobowiązania pienięŜnego. Wraz z decyzją otrzymuje blankiety przelewów, na których 

podany jest indywidualny numer rachunku bankowego, przeznaczony wyłącznie dla adresata. 

Na podany indywidualny numer rachunku, nie naleŜy wpłacać innych opłat, ani 

udostępniać go innym podatnikom. 

Cztery z załączonych do decyzji blankietów przelewów słuŜą do zapłaty kolejnych 4 rat po-

datku zgodnie z terminami płatności, piąty jest przeznaczony dla osób, które chcą uregulować 

całą płatność jednorazowo, natomiast pusty blankiet szósty moŜna wypełnić samodzielnie. 
 

Kwoty na  przelewach uwzględniają nadpłaty podatku za lata poprzednie, nie 

uwzględniają natomiast zaległości powstałych w poprzednim okresie. 
 

Koszt przelewu dokonanego za pośrednictwem banku PEKAO S.A. we wszystkich 

oddziałach na terenie Szczecina wynosi 1 zł. 

 

Opłata skarbowa  
Opłatę moŜna wpłacać na rachunek budŜetu Miasta na konto: 

Bank PEKAO S.A. II Oddział Szczecin 49 1240 3927 1111 0010 1283 4883  

Wpłat moŜna dokonać: 

1. Przelewem  

2. Gotówką: 

•   w kasach Urzędu Miasta; 

•   w urzędach pocztowych, agencjach, bankach. 

•   u inkasentów  

- punkt poboru w siedzibie Pierwszego Urzędu Skarbowego przy ul. Drzymały 5  

Agencja PKO BP S.A – inkasent „G.C.” G. śak, C. Woźniak spółka jawna; 

- punkt poboru w siedzibie Drugiego Urzędu Skarbowego przy ul. Felczaka 19 

Agencja PKO BP S.A – inkasent „G.C.” G. śak, C. Woźniak spółka jawna; 

- punkt poboru w siedzibie Trzeciego Urzędu Skarbowego przy ul. Rydla 65  

Inkasent F.H. „BON” Piotr Wielgosz. 
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Twoje podatki dla Szczecina w 2009 roku. 
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Opłata za psa  

Opłatę moŜna wpłacać: 

1. U inkasenta: 

- gotówką w kasie inkasenta, Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami, Al. Wojska Polskiego 

198A, czynnej od poniedziałku do piątku, w godz. od 9 00 - 19 00, 

- przelewem na rachunek Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami, na konto:  

Bank PKO BP II Oddział Szczecin 63 1020 4795 0000 9402 0103 5419 
 

2. W Urzędzie Miasta Szczecin: 

- gotówką w kasach urzędu i filii przy ul. Rydla 39-40, 

- na rachunek budŜetu Miasta, na konto 

Bank PEKAO S.A. II Oddział Szczecin 90 1240 3927 1111 0010 0417 2821 

 

Godziny pracy Urzędu Miasta Szczecin pl. Armii Krajowej 1 
 

Poniedziałki    - od godz. 900  do godz. 1700 
Wtorki – piątki   - od godz. 730  do godz. 1530    

 
z wyjątkiem Biura Obsługi Interesantów – sala 62, które pracuje w wydłuŜonym czasie 
pracy w następujące dni: 

  
Poniedziałki  i  czwartki - od godz. 730 do godz. 1700 

 
W sprawach dotyczących podatku od nieruchomości od osób fizycznych zapraszamy takŜe do 
delegatury Wydziału Podatków, Opłat i Egzekucji w Biurze Obsługi Interesantów.  
 
Wydział Podatków, Opłat i Egzekucji  
Urząd Miasta Szczecin 
Pl. Armii Krajowej 1 
71-456 Szczecin 
 
Sekretariat  tel. 42-45-363, fax 42-45-408 
Dyrektor Wydziału tel. 42-23-169 
Zastępca Dyrektora Wydziału tel. 42-45-363 
e-mail: wpoie@um.szczecin.pl 
 
Wydawca i dystrybutor: 
 
Urząd Miasta Szczecin 
Pl. Armii Krajowej 1 
70-456 Szczecin 
 
Opracowanie:   Jolanta Kopocińska  Marcin Śniady 
 
Korekta merytoryczna:  Dorota Brzozowska 
 
Korekta prawna:   Marek Kotfis 


