
RADA MIEJSKA
V Olmtynie

XXVI/166/92Uchwała Nr
Rady Miejskiej w Olsztynie 

30 grudnia 1992 r.z dnia

w sprawie podatku od nieruchomości ea rok 1993 .

Na podstawie art.5 ust.i i art.7 ust.2 ustawy z dnia 

12 stycznia lS9ir o podatkach i opłatach lokalnych /Dz.U.Nr 9, 
poz.31 - z póżn.zm./ Rada Miejska w Olsztynie uchwala co nastę

puj e :
§ i

Ustala się następujące roczne stawki bazowe w podatku od nie
ruchomości na 1993r.

1. Budynki mieszkalne lub ich części 
/od 1 rn powierzchni użytkowej/

2. Budynki lub ich części związane
z działalnością gospodarczą oraz
części budynków mieszkalnych zajętych
na prowadzenie działalności gospodarczej 

2/od i m powierzchni użytkowej/

- 900,- zł

35.000,- zł

3. Pozostałe budynki lub ich części wyko
rzystane na inne cele niż wymienione

2w pkt 1 i 2 /od im powierzchni użytk./ 10.000,- zł

4. Grunty :
a/ związane z prowadzeniem działalności 

gospodarczej innej niż rolnicza 1 .100,- ił

b/ pozostałe 
2/ za im powierzchni/

i 10,- :ł



- z —

§ 2

i. Zwalnia się od podatku od nieruchomości na -warunkach określo
nych w niniejszej uchwale»nieruchomości lub ich części zwią
zane z nowouruchaaianą działalnością gospodarczą.

2. Zwolnienie dotyczy obowiązku podatkowego w 1993 roku, 

poczynając od pierwszego dnia miesiąca»następującego po mie
siącu w którym rozpoczęto działalność.

3. Zwolnienie,o którym mowa w ust.l i 2 przysługuje podatnikom 

którzy :
są zarejestrowani w Rejonowym Biurze Pracy jako bezrobotni

j

i w okresie oà 1 stycznia 1993r do 31 grudnia 1993r rozpoczn 
prowadzenie działalności gospodarczej.

§ 3

V? stosunku do podatników,od których podatek ustalany jest w dro
dze decyzji, zwolnienia przewidziane w § 2 przyznawane są na 

podstawie zaświadczenia o wpisie do ewidencji gospodarczej oraz 

zgłoszenia obowiązku podatkowego w Urzędzie Skarbowym.
§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Miasta Olsztyna.
§ 5

Tracą moc następujące uchwały:
- uchwała Nr IX/68/91 Rady Miejskiej w Olsztynie z dnia

06 marca I991r w sprawie określenia wysokości stawek podatku 

od nieruchomości na terenie miasta Olsztyna.
- uchwała Nr XVTI/11/92 Rady Miejskiej w Olsztynie z dnia 

29.01.1992r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wyso
kości stawek podatku od nieruchomości na terenie miasta 

Olsztyna.
Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

§ 6
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ÇPrzewodniczący 

Rady Mie#kiej

mgr Roma ński
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