
MDÂ MIEJSKA 

w OŁselyni©

UCHWAŁA NR XXVI/165/92
Rady Miejskiej w Olsztynie 

z dnia 30 grudnia 1992 roku

w sprawie opłaty administracyjnej, zwolnień, terminów 

płatności oraz sposobu jej poboru.

Na podstawie art. 19 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach 

i opłatach lokalnych /Dz.U.Nr 9,poz. 31 z pcźn. zmianami/ - 

Rada Miejska w Olsztynie uchwala co następuje:

§ 1
Ustala się opłatę administracyjną w następującej wysokości:

1. Cd wyrażenia zgody:
1/ na podnajem lokalu mieszkalnego 

2/ na podnajem lokalu użytkowego 

3/ na umieszczenie szyldową tablic i urządzeń 

reklamowych

- 150.000 zł
- .400.000 zł

- 200.000 zł

2. Od opinii dotyczących:
1/ zgodności inwestycji z planem zagospodarowania 

przestrzennego, możliwości zabudowy, przebudowy, 
adaptacji lub rozbiórki craz zagospodarowania 

lokalizacji

2/ warunków zabudowy i zagospodarowania przestrze
nnego zespołów u r ban i sty c z lny ch, obejmujących 

kilka obiektów, działek, kwartał zabudowy, 
zespoły komunikacyjne oraz inwestycje liniowe

3/ zagospodarowania przestrzennego na obszarze 

obejmującym osiedla mieszkaniowe, zespoły 

zabudowy przemysłowej, kompleksowe analizy 

lokalizacyjne lub programowa dla obszaru 

całego miasta

- 350.000 zł

- 350.000 zł

- 450.000 zł
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3. Cd poświadczeń,pozwoleń, zaświadczeń wydawanych na 

wniosek lub żądanie zainteresowanego 30.OCX) zł

4. Cd innych przewidzianych w przepisach prawnych 

czynności urzędowych nie objętych zakresem ustawy 

o opłacie skarbowej 30.000 zł

§ 2

Opłata administracyjna jest płatna gotówką w kasie inkasenta 

tj. Miejskiej Administracji Budynków Komunalnych /§ 1 pkt. 1,ppk1-2/ 
i Wydziału Ekonomicznego Urzędu Miasta /§ 1 pkt 1ppk.3 i pkt. 2,3»4/, 
z chwilą zgłoszenia wykonania czynności urzędowej od której pobierana 

jest opłata, bądź przelewem przed dokonaniem czynności urzędowej.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Miasta Olsztyna.

§ 4

Tracą moc następujące uchwały: .
- uchwała Nr XIII/152/91 Rady Miejskiej w Olsztynie z dnia

25 września 1991 r. w sprawie ustalenia opłaty administracyjnej,
- uchwała Nr XVII/4/92 Rady Miejskiej w Olsztynie z dnia 29 stycznia 

1992 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia opłatyjadministracyj 
nej.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
A

PRZEWODNICZĄCY 

Rady Miewskiej

czypskimgr Roma


