
Uchwała nr LI/1060/05 
Rady Miasta Katowice 

 
z dnia 5 grudnia 2005 r. 

 
 
w sprawie ustalenia wysokości opłaty administracyjnej na rok 2006 na terenie 
miasta Katowice 
 
 

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 
marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 
18 i art. 19 pkt 1 lit. e ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. 
U. z 2002 r., Nr 9, poz. 84 z późn. zm.), w związku z obwieszczeniem Ministra Finansów 
z dnia 27 października 2005 r. w sprawie wysokości górnych granic stawek kwotowych 
w podatkach i opłatach lokalnych (Monitor Polski z dnia 14 listopada 2005 r. Nr 68, poz. 956) 
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 z późn. zm.)  

 
 

Rada Miasta Katowice 
u c h w a l a : 

 
 
§ 1. Ustalić opłatę administracyjną za czynności urzędowe związane z wydawaniem 

wypisu i wyrysu ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego miasta Katowice oraz z miejscowych planów lub zmian planów 
zagospodarowania przestrzennego w następującej wysokości:  

      
1) za wyrys formatu A-3 lub A-4 fragmentu rysunku Studium uwarunkowań 

i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Katowice wraz z wypisem 
1-5 stron ustaleń tekstowych – 55,00 zł, 

2) za wyrys formatu A-3 lub A-4 fragmentu rysunku planu lub zmiany planu wraz 
z wypisem 1–5 stron ustaleń tekstowych – 55,00 zł. 

 
§ 2. Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta Katowice. 
 
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2006 r. i podlega ogłoszeniu 

w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego. 
 
 

Przewodniczący 
Rady Miasta Katowice 

 
 

Jerzy Forajter 
 



Uzasadnienie 
 
Wysokość opłaty administracyjnej za czynności urzędowe wykonywane w Wydziale 
Rozwoju Miasta została ustalona w oparciu o ustawę o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. 
U. z 2002 r., Nr 9, poz. 84 z późn. zm.) oraz obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 27 
października 2005 r. w sprawie wysokości górnych granic stawek kwotowych w podatkach 
i opłatach lokalnych (Monitor Polski Nr 68, poz. 956) – maksymalna opłata może wynosić 
204,49 zł. 
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