
RADA MIEJSKA 

w Olsztynie Nr VI)49)90UCHWAŁA

Rady Miejskiej w Olsztynie 

z dnia 28 listopada 1990 roku

w sprawie opłaty miejscowej.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 ustawy z dnia 8 marca 

1990r o samorządzie terytorialnym (Dz.U. Nr 16, poz.95 z później
szymi zmianami) w związku z art. 15 ust. 4 z dnia 14 marca 1985r 

o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U.Nr 12, poz. 50 z późn.
zmianami), Rada Miejska w Olsztynie uchwala1

co następuje:
i 1

Ustala się wysokość opłaty miejscowej od osóh fizycznych prze- 

"bywających okresowo w celach wypoczynkowych, zdrowotnych lub 

turystycznych na terenie miasta Olsztyna za każdy dzień pobytu:

1) 200,- zł od dzieci do lat 14-tu i uczącej się młodzieży,
2) 500,- zł od emerytów i rencistów,
3) 1000,- zł od osób pozostałych.

§ 2

Zwalnia się od opłaty miejscowej na terenie m. Olsztyna:

1) Wszystkich uczestników placówek wypoczynku dla dzieci 
i młodzieży,

2) Wszystkich uczestników harcerskich placówek wypoczynku,
3) Obywateli polskich i państw obcych, którzy ukończyli 

75 rok życia. § 3

Opłatę miejscową pobierają właściciele hoteli, domów wypoczynko
wych, biur zakwaterowań, campingów, sdhronisk, obozowisk tury
stycznych i innych zakładów podobnego typu oraz pracownicy



=>

2 -

Wydziału Spraw Obywatelskich Urzędu Miasta w Olsztynie. Opłatę 
pobiera się przy meldowaniu osób krajowych i zagranicznych.

§ 4

Za pobór opłaty miejscowej inkasentom przysługuje wynagrodzenie 

w wysokości 10 % sumy zainkasowanej opłaty.
§ 5

Pobrane kwoty opłaty miejscowej wszyscy inkasenci przekazują 

na rachunek bankowy Wydziału Ekonomicznego Urzędu Miasta 

w Olsztynie w terminie do dnia 8 następnego miesiąca.
§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Miasta Olsztyna.
§ 7

Traci moc Uchwała Nr VIII)56)90 Miejskiej Rady Narodowej 
w Olsztynie z dnia 29 marca 1990 roku w sprawie wprowadzenia 
dziennych stawek opłaty miejscowej (Dz.Urz.Woj.Olsztyńskiego 

Nr 10, poz, 219).
§ 8

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 1991 roku i podlega 

podaniu do publicznej wiadomości przez wywieszenie na tablicach 

ogłoszeń w jednostkach pobierających opłaty.
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