RADA MIEJSKA
w Olsziyni*

UCZ V: A Ł A

Ur XIII/ 152 /91

Rady Alej sklej w Olsztynie
z dnia 25 września 1991 r.

w sprawie ustalenia opłaty administracyjnej .
Na podstawie art, 13 ust.2 pkt.8 ustawy z dnia 8 marca 1990r.
-o samorządzie terytorialnym / Dz.U.IIr 16,z 1990 r.poz.95 2 późn.zm • /
w związku z art.18 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach
i opłatach lokalnych /Dz.U.IIr 9,poz.31/, Rada Miejska w Olsztynie
uchwala'. co następuje :
3 1
Ustala się opłatę administracyjną za czynności urzędowe w wysokości:
1/ od zgody na podnajem lokalu mieszkalnego
lub lokalu użytkowego
- 150.000,-zł.
2/ od zgody na zmianę przeznaczenia lokalu
- 200.000,-zł.
3/ od zgody na zawarcie umowy o sprawowanie opieki
o której mowa w art.9 ust.2 prawa lokalowego - 100.000,-zł.
4/ od zgody na zamianę lokalu mieszkalnego
50.000,-zł.
5/ za pośrednictwo w dobrowolnych zamianach
mieszkań/ przyjmowanie ofert,ogłoszenie na
tablicy ogłoszeń na okres 6 m-cy,kojarzenie
oferentów /
30.000,-zł.
6/ od zgody na prowadzenie targowiska
- 200.000,-zł.
7/ od opinii dotyczących uzgodnienia wystroju
50.000,-zł.
zewnętrznego,rekiam,:kolorystyłi elewacji
3/ od opinii dotyczących: zgodności inwestycji
z planem zagospodarowania przestrzennego,
możliwości zabudowy,przebudowy,adaptacji
lub rozbiórki,zagospodarowania lokalizacji
- 200.000,-zł.
9/ od opinii dotyczących warunków zabudowy i za
gospodarowania przestrzennego zespołów
urbanistycznych,obejmujących kilka obiektów,
działek,kwartał zabudowy,zespoły komunikacyjne
oraz inwestycje liniowe
- 200.000,-zł.

2
10/ od opinii dotycząc?/ch zagospodarowania
przestrzennego na obszarze obejmującym
osiedla mieszkaniowe,zespoły zabudowy
przemysłowej,kompleksowe analizy lokaliza
cyjne lub programowe dla obszaru
całego miasta

200.000,-zł.

§ 2
Opłata administracyjna jest płatna z chwilą zgłoszenia wykonania
czynności urzędowej, od której pobierana jest opłata .

§ 3
Traci moc uchwałą Nr IX/71/91 Rady Miejskiej w Olsztynie z dnia
26 marca 1991r. w sprawie opłat za usługi świadczone przy
■ zamianie mieszkań •

§ 4
Uchwała zostanie ogłoszona przez rozplakatowanie w miejscach
publicznych i wchodzi w życie z dniem jej ogłoszenia .
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