UCHWAŁA  Nr XXVIII/210/04
Rady Miejskiej w Olecku
z dnia 30 listopada 2004r.

w sprawie opłaty administracyjnej

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity - Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z 2002r. Nr 23, poz. 220,  Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz.1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203), art. 18 i art. 19 pkt 1 lit. d i pkt 3  ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych  (tekst jednolity - Dz. U. z 2002r. Nr 9, poz. 84, Nr 200, poz 1683, z 2003r. Nr 96, poz. 874, Nr 110, poz. 1039, Nr 188, poz. 1840, Nr 200, poz. 1953, Nr 203, poz. 1966, z 2004r. Nr 92, poz. 880 i 884, Nr 96, poz. 959, Nr 123, poz. 1291) oraz art.15 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz.1198, z 2002r. Nr 153, poz. 1271) Rada Miejska w Olecku uchwala co następuje:

§ 1. Ustala się opłatę administracyjną za wydanie wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania  przestrzennego w następującej wysokości:

1) od wypisu i wyrysu obejmującego jednostkę bilansową planu zagospodarowania przestrzennego, w skład której wchodzi więcej niż jeden symbol planu - 105,00 zł;
 
2) od wypisu i wyrysu obejmującego jeden symbol jednostki bilansowej planu zawierającego więcej niż jeden numer ewidencyjny gruntu - 60,00 zł;

3) od wypisu i wyrysu obejmującego jeden numer ewidencyjny gruntu - 45,00 zł.

§ 2. 1. Za kopiowanie informacji publicznej albo jej wydruk ustala się opłatę (za jedną stronę A4) w wysokości 0,60 zł. 

2. Za przesyłanie informacji publicznej albo przeniesienie jej na odpowiedni powszechnie stosowany nośnik informacji oraz w sytuacji gdy, z udostępnieniem informacji publicznej zaistnieją dodatkowe koszty związane z udostępnieniem lub koniecznoącią przekształcenia informacji pobiera się opłatę administracyjną, w wysokości odpowiadającej skumulowanym kosztom, w trybie i na zasadach ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz.1198/2001 z późn. zm.).

§ 3. Zwalnia się z pobrania powyższych opłat tutejszy urząd i jednostki organizacyjne podległe gminie.

§ 4. Opłatę administracyjną należy uiścić w kasie lub na konto Urzędu Miejskiego w Olecku w banku PKO BP S.A. Oddział w Olecku 57 102047240000370200076117.

§ 5. Opłata administracyjna jest płatna z chwilą zgłoszenia wykonywania czynności urzędowej od której jest pobierana za wyjątkiem sytuacji o której mowa w § 2 ust.2 uchwały.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Olecka.

§ 7. Uchwała ma zastosowanie do roku podatkowego 2005.

§ 8. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Leszek Gałczyk



  


