UCHWAŁA NR XXIX/108/05 RADY MIASTA WYSOKIE MAZOWIECKIE
z dnia 28 lutego 2005 r.

w sprawie opłaty administracyjnej.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r o
samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, zm. z 2002r. Nr 23 poz. 220, Nr
62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271 i Nr 214 poz. 1806 z 2003 r. Nr 80 poz. 717,
Nr 162, poz. 1568 oraz z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203) w związku z art. 18 i
19 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2002 r. Nr 9
poz. 84 i Nr 200 poz.1683, z 2003r Nr 96 poz. 874 i Nr 110 poz. 1039, Nr 188, poz. 1840, Nr
200, poz. 1953 i Nr 203, poz. 1966 oraz z 2004 r. Nr 92, poz. 880 i 884) oraz w związku z art.
30 ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(Dz.U. Nr 80 poz. 717 oraz z 2004 r. Nr 6, poz. 41 i Nr 141, poz. 1492) Rada Miasta uchwala,
co następuje:
§ .1 Na terenie Miasta Wysokie Mazowieckie wprowadza się opłatę administracyjną za
wydawanie wypisów i wyrysów z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
§ .2 Stawki opłaty administracyjnej za wydanie wypisu z części opisowej wynosi za 1-5
stron wypisu z tekstu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego formatu A4 – 40
zł, oraz za każdą kolejną stonę 3 zł.
§ .3 Stawka opłaty administracyjnej za wykonanie wyrysu części graficznej miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego za jedną sekcję mapową formatu A4 - 20 zł,
formatu A3 – 30 zł.
§ .4 Kwoty opłat administracyjnych wpłacane są przed wykonaniem czynności
urzędowych na rachunek bankowy Urzędu Miasta Wysokie Mazowieckie.
§ .5 Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Wysokie Mazowieckie.
§ .6 Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku
Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady
Józef Sokolik
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