
Uchwała Nr XII/62/2003 z dnia 4 grudnia 2003 r.

w sprawie zmiany uchwały dotyczącej wprowadzenia opłaty

administracyjnej za czynności urzędowe

Na podstawie art. 18 ust. 1 i 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42

ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr

142, poz. 1591 ze zmianami), art. 29 ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o

zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 1999 r. Nr 15, poz. 139 ze

zmianami), art. 18 i art. 19 pkt 1 litera "d" ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o

podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84 ze zmianami), pkt

5 litera "d" obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 31 października 2003 r. w

sprawie wysokości górnych stawek kwotowych w podatkach i opłatach lokalnych

(M. P. Nr 51, poz. 804) oraz §1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia

12 kwietnia 1991 r. w sprawie sporządzania niektórych poświadczeń przez

organy samorządu terytorialnego i banki (Dz. U. Nr 33, poz. 148) oraz art. 2

ust. 1, art. 4 ust. 1 i art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu

aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. Nr 62, poz.

718 ze zmianami) - Rada Gminy, po zapoznaniu się z opinią i wnioskami Komisji

Budżetowej, Działalności Gospodarczej i Mienia Komunalnego uchwala, co

następuje:

§1

W uchwale Nr XXV/134/96 Rady Gminy Żyrzyn z dnia 12 listopada 1996 r. w

sprawie wprowadzenia opłaty administracyjnej za czynności urzędowe §1

otrzymuje brzmienie:

"§1.Wprowadza się opłatę administracyjną od wypisów i wyrysów z

miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w wysokości

70,00 zł (słownie: siedemdziesiąt złotych).".

§2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§3

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego

oraz na tablicach ogłoszeń w Urzędzie Gminy i u sołtysów.

§4



Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku

Urzędowym Województwa Lubelskiego i obowiązuje od 2004 roku.


