
Uchwała Nr 81/XV/04
Rady Gminy w Przyrowie

z dnia  30 listopada 2004roku

w sprawie: ustalenia opłaty administracyjnej.

Na podstawie art.  18 ust.  2 pkt  8  ustawy z dnia  8 marca 1990 roku o samorządzie
gminnym / Dz. U. Nr tj. z 2001r. Nr 142 poz. 1591, zm. z 2002r Nr 23 poz. 220, Nr 62, poz. 558,
Nr 113, poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, zm. z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz.
1568/  w  związku  z  art.  18  ustawy  z  dnia  12  stycznia  1991  roku  o  podatkach  i  opłatach
lokalnych /Dz. U. Nr 9, poz. 84 zm. z 2002r Nr 200, poz. 1683, zm. z 2003 r. Nr 96 poz. 874,
Nr 110 poz. 1039, Nr 188 poz. 1840, Nr 200, poz. 1953, Nr 203 poz. 1966/ oraz Obwieszczenie
Ministra  Finansów  z  dnia  26  października  2004  roku  w  sprawie  wysokości  górnych  stawek
kwotowych w podatkach i opłatach lokalnych /M.P.Nr 46 poz. 794 z dnia 26 października 2004r
Rada Gminy w Przyrowie  u c h w a l a, co następuje:

§ 1

Ustala  się  opłatę  administracyjną  za  czynności  urzędowe  wykonywane  przez  Urząd  Gminy
w Przyrowie nie objęte przepisami o opłacie skarbowej w następujących wysokościach:

1/  za sporządzenie testamentu:
     - w miejscu zamieszkania testatora przed Wójtem lub Sekretarzem Gminy zł. 25.-
2/  za dokonanie wizji lub oględzin w terenie na żądanie strony – poza
     prowadzonym postępowaniem administracyjnym zł. 25.-
3/  za przesłuchanie świadka w związku z wydaniem dokumentu na
     żądanie strony poza prowadzonym postępowaniem administracyjnym zł. 20.-
4/  za spisanie zeznania w przypadku braku dokumentów na żądanie strony
     poza prowadzonym postępowaniem administracyjnym zł. 20.-
5/  za wykonanie odpisu dokumentu od każdej pełnej strony lub strony
     rozpoczętej zł.   4.-
6/  za wydanie wypisu i wyrysu ze studium lub planu miejscowego 
     zagospodarowania przestrzennego zł. 20.-

§ 2
 
Jeżeli czynności wymagają udziału więcej niż jednego pracownika, opłata wymieniona w § 1 pkt 2
wzrasta o 30% za udział każdego z pracowników z tym, ze wysokość opłaty nie może przekroczyć
zł 199,50

§ 3

Opłata płatna jest gotówką w kasie Urzędu Gminy w Przyrowie przed dokonaniem wnioskowanej
czynności.

§ 4

Upoważnia się Wójta Gminy do zwolnienia z obowiązku uiszczania opłaty administracyjnej, osób
znajdujących się w szczególnie trudnych warunkach materialnych.



§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 6

Traci moc uchwała Nr 174/XXV/2001 Rady gminy w Przyrowie
 z dnia 16 listopada 2001 roku

§ 7

Uchwała  wchodzi  w  życie   w  terminie  14  dni  po  jej  ogłoszeniu  w  Dzienniku  Urzędowym
Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2005 roku. 

                   Przewodniczący
                                       RADY GMINY
                                 (-) Rajmund Michalik


