
XVII/11/92
Uchwała Nr«co
Rady Miejskiej Olsztynie

01992rz dnia

zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek 

podatku od nieruchomośoi na terenie miasta Olsztyna.

Na podstawie art«18 ust«2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca I990r 
o samorządzie terytorialnym /Dz.U«Nr 16 pozc95 z pó&i.zra*/ 

w związku z art*5 i 7 ust.2 ustawy z dnia 12 stycznia l99ir o po» 
datkach i opłataeh lokalnych /Dz.U.Nr 9 poz«3l/ »
« Rada Miejska w Olsztynie

uchwala ,co następuje:

§ 1

W uchwale Nr IX/68/91 Rady Miejskiej w Olsztynie z dnia 6 

1991r w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nierucho» 

mości na terenie miasta Olsztyna wprowadza się następujące zmiany :

marca

1. § 1 otrzymuje brzmienie:
Ustala się roczne stawki podatku od nieruchomości:

1«od budynków mieszkalnych lub ich części 
powierzchni użytkowej«

— 690 :ł od im**

2«od budynków lub ich częśoi związanych z prowadzoną 
działalnością gospodarczą inną niż rolnicza lub leśna 
oraz części budynków mieszkalnych zajętych na prowadzę» « 
nie działalności gospodarczej »26.000zł od lin

pow «użytkowej
- 8o680tł od im2 

pow .użytkowej
3«od pozostałych budynków lub ich części

2% ich wartości4«od budowli
o5 «od 1 m powierzchni gruntów :

a/ związanych z prowadzeniem działalności 
gospodarczej,z wyjątkiem związanych 
z budynkiem mieszkalnym

b/ od pozostałych

•• 860 z zł
łt66 zł »m
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2» ff $ 2 wprowadza Sio następujące zmianyt 

1/ skreśla ale pkt 4
2/ pkt 516 oznacza się jako pkt 415 

3/ dodaje się następujące punkty t
" 9/ Miejska Administracja Budynków Komunalnych - w odniesieniu 

de budynków i gruntów zajętych na potrzeby własne jednostki 
N 7/ Miejski Zarząd Dróg,Mostów i Zieleni*
* 8/ Las Miejski*
* 9/ Izba Wytrzeźwień*
*10/ Skomunalizowane filie biblioteczne

3« $ 3 otrzymuje brzmieniet
* Zwalnia się z obowiązku świadczenia podatku od nleruohomośoi 

następujące Jednostki i
1/ Uspołeoznione /w tym resortowe/ jednostki służby zdrowia? 

2/ Wojewódzką Kolumnę Transportu Sanitarnego przy ul.Pstrow«- 

skiego 28 *b* w Olsztynie,
3/ Fiharmonlę Państwową im.F.Nowowiejskiego,
4/ Państwowy Teatr im.S.Jaraeza,
5/ Olsztyński Teatr Lalek ul.Głowackiego 17,
0/ Wojewódzki Dem Kultury,
7/ Olsztyńskie Planetarium i Obserwatorium Astronomiczne

/ z wyłączeniem restauracji ANDROMEDA/."
8/ Biblioteka Wojewódzka.
9/ Komenda Rejonowa Straży Pożarnych w Olsztynie •

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Miasta Olsztyna •

§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 

dnia 01 stycznia 1992 roku i podlega ogłoszeniu w prasie lokalnej •

PRZEWODNICZĄCYRady\Jiéjskiej

iKuczyńskimgr R<


