c)	
UCHWAŁA Nr XII/63/2003r. RADY GMINY W WIŚLICY z dnia 16 XII. 2003 r. 
W sprawie wprowadzenia opłaty administracyjnej za wydawanie wypisów i wyrysów z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust. l ustawy z dnia 8 marca 1990r. O samorządzie gminnym (jednolity tekst z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 , z 2002 r. Nr 32 poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984) art.118 i art. 19 pkt 1 lit. "d" ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. O podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. Z 2002 r. Nr 9, poz. 84, i Nr 200 poz. 1683, oraz z 2003r. Dz. U. Nr 96, poz. 874, Dz. U. Nr 110, poz. 10391 Nr 188, poz. 1840) oraz art. 4 ust 2 i art. 13 pkt 10 ustawy z dnia 29 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych 9Dz.U. Nr 62, poz. 718) RADA GMINY W WIŚLICY uchwala co następuje: 
§ l 
Na terenie gminy Wiślica wprowadza się opłatę administracyjną za wydawanie wypisów i wyrysów ze studium uwarunkowań i zagospodarowania Gminy WIŚLICA i z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego GMINY WIŚLICA 
§2 
1.	Stawki opłaty administracyjnej za wydanie wypisu lub wyrusu z poświadczeniem zgodności wynoszą: 
a) za wyrys formatu A-4 oraz wypis - jedna strona formatu A-4 ustaleń z tekstu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego bądź studium uwarunkowań i kierunków 
	zagospodarowania przestrzennego 	20 zł , 
b) za wyrys formatu A-3 oraz wypis - jedna strona formatu A-4 ustaleń z tekstu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego bądź studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 30 zł 
d)	za każdą dodatkową stronę formatu A-4 wypisu ustaleń tekstowych 5 zł 
d) za wyrys formatu większego niż wymienione w punkcie a i b opłata stanowi wielokrotność formatu za format A-4 
2.	Pełny rysunek planu ogólnego pozostaje do wglądu zainteresowanych w Urzędzie Gminy w Wiślicy, który stosownie do art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym udostępnia ten dokument. 
§3 
Kwoty opłat administracyjnych wpłacane są przed wykonaniem czynności urzędowych do kasy Urzędu Gminy w Wiślicy . 
§4 
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 
§5 
Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego i wchodzi w życie z dniem l stycznia 2004r. 


