UCHWAŁA Nr III/13/ 2002
Rady Miejskiej w Łowiczu z dnia 4 grudnia 2002 roku
w sprawie wprowadzenia i ustalenia wysokości opłaty administracyjnej
za czynności urzędowe.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym
( Tj. Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 oraz z 2002 roku Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558
i Nr 113, poz. 984) art. 18 i 19 pkt. 1 lit d ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach
i opłatach lokalnych (Tj. Dz. U. z 2002 roku Nr 9, poz. 84 oraz Dz. U. Nr 200, poz. 1683 ),
Rada Miejska uchwala co następuje:

§1
Wprowadza się opłatę administracyjną za czynności urzędowe i określa stawki w wysokości:
1. Za wydanie wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
w wysokości 100,00zł za jedną działkę, a za każdą następną – 10,00zł, nie więcej niż
192,15zł.
§2
Opłatę administracyjną uiszcza się przed wydaniem decyzji lub zaświadczenia w kasie Urzędu
Miejskiego w Łowiczu lub na konto: BANK PEKAO S.A. O/ŁOWICZ 10801486-71-360480100
§ 3
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.
§3
Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego i wchodzi w życie po
upływie 14 dni od ogłoszenia..

Przewodniczący Rady
Krzysztof Jan Kaliński

UZASADNIENIE:
Zgodnie z art. 18 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych
(Tj. Dz. U. z 2002 roku Nr 9 poz. 84 oraz Dz. U. Nr 200, poz. 1683), rada gminy może
wprowadzić opłatę administracyjną za czynności urzędowe wykonywane przez podległe jej
organy, jeżeli czynności te nie są objęte przepisami o opłacie skarbowej.
Ustawa z dnia 30 października 2002 roku o zmianie ustawy o podatkach i opłatach
lokalnych oraz o zmianie niektórych innych ustaw określa górną granice opłaty
administracyjnej w wysokości 192,15zł.
Pobieranie opłaty administracyjnej za wydanie wypisu i wyrysu wynika z art. 29 ust. 2
ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku o zagospodarowaniu przestrzennym ( T. j. Dz. U. z 1999 r.
Nr 15, poz. 139 z późn. zm.).

