
UCHWAŁA NR XXIX/481/96 

RADY MIASTA GDYNI 

z dnia 30 grudnia 1996 roku 

 
w sprawie: ustalenia stawek podatku od nieruchomości w roku 1997 
 

 Działając na podstawie art. 18, ust. 2, pkt. 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie 

terytorialnym (tekst jednolity: Dz. U. Nr 13/96, poz. 74; zmiany: Dz. U. Nr 58/96, poz. 261; Dz. U. 

Nr 89/96, poz. 401, Dz.U. nr 106/96; poz.496, Dz.U. nr 132/96, poz. 622) oraz art. 5, ust. 1ustawy z 

dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych ( Dz.U. nr 9/91, poz. 31; zmiany: 

Dz.U. nr 101/91, poz. 444; Dz.U. nr 21/92, poz. 86; Dz.U. nr 123/94, poz. 600; Dz. U. nr 91/96, 

poz. 409; Dz.U. nr 149/96, poz. 704) , Rada Miasta Gdyni uchwala, co następuje: 

 

� 1. 

 

Ustala się roczne stawki podatku od nieruchomości od następujących przedmiotów opodatkowania: 

1. - od 1 m
2
 pow. użytkowej budynków mieszkalnych lub ich części               -   0,26 zł 

2. - od 1 m2 pow. użytkowej budynków lub ich części związanych z działalnością 

   gospodarczą inną niż rolnicza lub leśna, z wyjątkiem budynków lub ich części  

              przydzielonych na potrzeby bytowe osób zajmujących lokale mieszkalne,      

              oraz od części budynków mieszkalnych zajętych na prowadzenie działalności 

   gospodarczej                                       -   9,50 zł 

3. - od 1 m
2
 powierzchni budynków lub ich części zajętych na prowadzenie   

              działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem      

              siewnym                    -   4.80 zł 

4. - od  1 m
2
 pow. użytkowej pozostałych budynków lub ich części                           -   3,10 zł 

5. - od budowli                - 2 % ich wartości 

6. - od 1 m
2
 powierzchni gruntów związanych z działalnością gospodarczą 

              inną niż działalność rolnicza lub leśna, z wyjątkiem związanych z budynkami 

              mieszkalnymi                                                                                                       -  0,32 zł  

7.         - od gruntów:           

 a) będących użytkami rolnymi nie wchodzącymi w skład gospodarstw rolnych  

     w rozumieniu przepisów ustawy o podatku rolnym, wykorzystywanych na cele 

      rolnicze             - 0,01 zł od 1 

m
2
 pow.   

 b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni    

                wodnych              - 1,00 zł od 1 ha pow. 

 c) pozostałych             - 0,04 zł od 1 m2 pow. 

 

� 2. 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą od 1 stycznia 1997 roku. 

 

Przewodniczący Rady Miasta Gdyni 

 

 Wojciech Szczurek  


