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RADA MIEJSKA
w Olszlynie
tir ?™^130/93
Uchwała
Rady Miejskiej w Olsztynie
z dnia ?9. .grudnia J9.93r.

w sprane pccatatku

Na podstawie art.5 ust.1 i art.7 ust.2 ustawy z dnia
12 stycznia 1991 r o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.O.Nr 9,
poz.31 - z późniejszymi zmianami) Rada Miejska w Olsztynie
uchwala co następuje:

§ 1
Ustala się następujące roczne stawki bazowe podatku od
nieruchomości na 1994 rok.
1. Budynki mieszkalne lub ich części
(od 1m^ powierzchni użytkowej)

1.2000

2. Budynki lub ich części związane z dzia
łalnością gospodarczą oraz części budynków
mieszkalnych zajętych na prowadzenie
działalności gospodarczej
(od 1m^ powierzchi użytkowej)
—

45.000zł

3. Pozostałe budynki lub ich części wyko
rzystane na inne cele niż wymienione
w pkt 1 i 2 (od 1m^ powierzchni użytkowej)

13- OOOzł

4. Od budowli

( £ ich wartości)

5. Grunty: ( od 1m^

powierzchni)

a) związane z prowadzeniem działalności
gospodarczej z wyjątkiem związanych
z budynkami mieszkalnymi
b) pozostałe

2 %

1.400zł
140zł

2

§ 2

1. Zwalnia się od podatku od nieruchomości na warunkach
określonych w niniejszej uchwale,nieruchomości lub ich
części związane z nowouruchamianą działalnością gospodarczą.
2. Zwolnienie dotyczy obowiązku podatkowgo w 1994 roku,poczy nająć od pierwszego dnia miesiąca,następującego po miesiącu
w którym rozpoczęto działalność.
3. Zwolnienie,o którym mowa w ust.1 i 2 przysługuje podatni
kom którzy:
są zarejestrowani w Rejonowym Biurze Pracy jako
bezrobotni i w okresie od 1 stycznia 1994 r do
31 grudnia 1994r rozpoczną prowadzenie działal
ności gospodarczej.

§ 3

V stosunku do poda tników,dla których podatek ustalany jest
w drodze decyzji,zwolnienia przewidziane w § 2 przyznawane
są na podstawie zaświadczenia o wpisie do ewidencji gospo
darczej oraz zgłoszenia obowiązku podatkowego w Urzędzie
Skarbowym.
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§ 4

Zwalnia się od podatku od nieruchomości komunalne lokale
mieszkalne będące własnością miasta Olsztyna, administrowane
przez Miejską Administrację Budynków Komunalnych.
§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Miasta Olsztyna.

§ 6

Traci moc uchwała nr XXVI/166/92 Rady Miejskiej w Olsztynie
z dnia 30 grudnia 1992r. w sprawie podatku od nieruchomości
za rok 1993*
§ 7
Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenie^

Przewodniczący
Rady M
mgr Roman11 Kruczyński

