RADA MIEJSKA
w Jaworzynie
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Rady Miej skiej Jaworzyna SI.
z dnia ~~...!l1;.~R9.~.(........
w sprawie: wprowadzenie oplaty administracyjnej za czynnosci urzedowe,
nie objete przepisami o oplacie skarbowej.

~

Na podstawie art., 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku
o samorzadzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591 z
pózno zm.) oraz art. 18 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i oplatach
lokalnych (tekst jednolity Dz. U. z 2002r. Nr 9 poz. 84 z pózno zm.) Rada Miejska
u c h wal a , co nastepuje:
§1
Wprowadza sie na terenie Gminy Jaworzyna Slaska oplate administracyjna za
nastepujace czynnosci urzedowe, nie objete przepisami o oplacie skarbowej:
1. sporzadzanie wypisu z miej scowego planu zagospodarowania
przestrzennego - 35 zl od kazdej strony, jednak nie wiecej niz 176,16 zl
2. sporzadzenie wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego - 35 zl od kazdej strony, jednak nie wiecej niz 176,16 zl
§2
Oplata administracyjna uiszczona jest w gotówce na konto budzetu gminy lub w
kasie tutejszego Urzedu Miasta Jaworzyna Slaska najpózniej w dniu dokonania
czynnosci.
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§3
Wykonani~ uchwaly powierza sie Burmistrzowi Miasta Jaworzyna Slaska.
§4
Uchwala wchodzi w zycie po uplywie 14 dni od dnia ogloszenia w Dzienniku
Urzedowym Województwa Dolnoslaskiego.
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UZASAD NIE NIE
Zgodnie z art. 18 ustawy z dnia 12.01.1991 roku o podatkach i oplatach lokalnych,
Rada Gminy moze wprowadzic oplate administracyjna za czynnosci urzedowe
wykonywane przez podlegle jej organy, jezeli czynnosci te nie sa objete przepisami o
oplacie skarbowej. Wobec faktu, ze wydawanie wyrysów i wypisów z planów
zagospodarowania przestrzennego nie sa objete ustawa z dnia 09.09.2000 roku o
oplacie skarbowej (Dz. U. Nr 86, poz.960) zasadne jest podje~ie uchwaly.

ES.

