
Uchwała nr XXXV/414/2005
Rady Gminy Świdnica
z dnia 31 marca 2005

w sprawie wprowadzenia opłaty administracyjnej.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z

2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 18 i art. 19 pkt 1 lit. d ustawy z dnia 12 stycznia

1991  r.  o  podatkach  i  opłatach  lokalnych  (Dz. U.  z  2002  r.  Nr 9,  poz. 84  z  późn.

zm.), Obwieszczenia  Ministra  Finansów z dnia  26 października 2004 r.  w sprawie wysokości

górnych granic stawek kwotowych w podatkach i opłatach lokalnych (M. P. Nr 46, poz. 794), w

związku z art. 20 pkt 7 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2004 r.

Nr 204, poz.  2086 z  późn.  zm.),  art.  30 ust  2  ustawy z dnia 27 marca 2003 r.  o planowaniu

i zagospodarowaniu  przestrzennym (Dz.  U.  z 2003 r.  Nr 80,  poz.  717 z późn.  zm.),  art.  951

ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.)

uchwala się, co następuje:

§ 1. Wprowadza  się  stawki  opłaty  administracyjnej  za  czynności  urzędowe  nie  objęte

przepisami ustawy o opłacie skarbowej w wysokości:

1) za wydanie warunków technicznych podłączenia obiektów do infrastruktury

technicznej  będącej własnością gminy dla dróg gminnych i dróg gminnych

wewnętrznych, -  40 zł
2) za uzgodnienia i zezwolenia na przejścia obiektami budowlanymi, liniowymi,

ponadlokalnymi, przez nieruchomości stanowiące własność gminy:
a) do 10 przejść poprzecznych przez drogi gminne i gminne wewnętrzne -  60 zł
b) do 10 przejść poprzecznych przez nieruchomości gruntowe -  40 zł
c) do 10 przejść poprzecznych przez cieki wodne -  40 zł
d) za każde następne powyżej 10, przejście poprzeczne -  5 zł

3) za wydanie pisemnej informacji o terenie z planu zagospodarowania przestrzennego gminy:

a) do 5 działek -  15 zł
b) o każdej następnej działce powyżej 5 działek -  2 zł

4) za wydanie pisemnej informacji o terenie z planu zagospodarowania przestrzennego gminy

wraz z kserokopią tekstu i rysunku wycinka planu:



a) do 5 działek -  40 zł
b) o każdej następnej działce powyżej 5 działek -  2 zł

5) za  sporządzenie testamentu allograficznnego   - 150 zł

§ 2. Opłata administracyjna pobierana jest w gotówce w kasie Urzędu Gminy bądź przelewem,

przed dokonaniem czynności ewidencyjnej.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Świdnica.

§ 4. Traci moc uchwała Nr XXXVII/340/2001 r. Rady Gminy Świdnica z dnia 8 lutego 2001 r.

w sprawie określenia stawek opłaty administracyjnej.

§ 5. Uchwała  wchodzi  w  życie  po  upływie  14  dni  od  dnia  jej  ogłoszenia  w  Dzienniku

Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy Wiesław Malisz



Uzasadnienie
do uchwały nr XXXV/414/2005

Rady Gminy Świdnica
z dnia 31 marca 2005

w sprawie określenia stawek opłaty administracyjnej

Podjęcie  uchwały  podyktowane  jest  koniecznością  wprowadzenia  zaktualizowanych

stawek opłaty administracyjnej za czynności urzędowe nie objęte przepisami ustawy o opłacie

skarbowej, stosownie do przytoczonego w podstawie prawnej niniejszej uchwały Obwieszczenia

Ministra Finansów.

Skarbnik Gminy: Anna Szymkiewicz

Projekt nie budzi zastrzeżeń: Jarosław Wasyliszyn

Sporządziła: E. Juszczyk


