UCHWAŁA NR CI/933/97
Rady Miasta Krakowa
z dnia 17 grudnia 1997 r.

w sprawie opłaty administracyjnej.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie terytorialnym /tekst jednolity: Dz. U. z 1996 r. Nr 13 poz. 74, zm.: Dz.
U. Nr 58 poz. 261, Nr 106 poz. 496 i Nr 132 poz. 622, z 1997 r. Nr 9 poz. 43, Nr 106,
poz. 679, Nr 107, poz. 686, Nr 113 poz. 734 i Nr 123 poz. 775/ w związku z art. 18
ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych /Dz. U. Nr 9 poz. 31
i Nr 101 poz. 444, z 1992 r. Nr 21 poz. 86, z 1994 r. Nr 123 poz. 600, z 1996 r. Nr 91
poz. 409, Nr 149 poz. 704 oraz z 1997 r. Nr 5 poz. 24, Nr 107 poz. 689, Nr 121
poz. 770 i Nr 123 poz. 780/ oraz w związku z art. 29 ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
o zagospodarowaniu przestrzennym /Dz. U. Nr 89 poz. 415, z 1996 r. Nr 106 poz. 496
i z 1997 r. Nr 111 poz. 726/ Rada Miasta Krakowa uchwala co następuje:
§ 1.
Na terenie Miasta Krakowa wprowadza się opłatę administracyjną od czynności
urzędowych nie objętych przepisami o opłacie skarbowej za:
1/ sporządzenie testamentu w sposób określony w art. 951 Kodeksu Cywilnego,
2/ wydawanie wypisów i wyrysów z miejscowych planów zagospodarowania
przestrzennego z obszaru miasta Krakowa, łącznie z poświadczeniami za zgodność
z oryginałem tych dokumentów.
§ 2.
Stawki opłaty administracyjnej za czynności wymienione w § 1 wynoszą:
1/ za sporządzenie testamentu - 20,00 zł,
2/ za wydanie wypisu lub wyrysu z poświadczeniem zgodności:
a) za pełny tekst ustaleń planu ogólnego i 4 sekcje mapowe formatu A-1 rysunku
tego planu - 110,00 zł,
b) za pełny tekst ustaleń planu ogólnego – 16,00 zł,
c) za 1 sekcję mapową formatu A-1 rysunku planu ogólnego – 25,00 zł,
d) za wyrys formatu A-4 lub A-3 oraz wypis 1-5 stron ustaleń tekstowych planu
ogólnego lub planu szczegółowego - 20,00 zł oraz za każdą pełną lub rozpoczętą
stronę wypisu o objętości ponad 5 stron - 0,50 zł i za każdy dodatkowy wyrys
formatu A-4 - 1,50 zł.
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§ 3.
Kwoty opłat administracyjnych wpłacane są gotówką przed wykonaniem
czynności urzędowych do kasy Wydziału Podatków i Opłat Urzędu Miasta Krakowa
lub na jego rachunek bankowy.
§ 4.
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Miasta Krakowa.
§ 5.
Traci moc uchwała Nr XV/180/95 Rady Miasta Krakowa z dnia 12 kwietnia
1995 r. w sprawie opłaty administracyjnej.
§ 6.
Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Gazecie Urzędowej Miasta
Krakowa i ma zastosowanie od 1 stycznia 1998 r.
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