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Zarządzenie r 51 /2012
Wójta Gminy w Lipniku

z dnia 30 października 2012r

w sprawie pobierania opiat za ksero i fax oraz wydruki aktów normatywnych i innych
aktów prawnych

Na odstawie art.30 ust 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym
(Dz. U z 2001r., Nr 142 poz. 1591 z późno zm.), oraz art. 28a ustawy z dnia 20 lipca 2000r
o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych ( Dz. U. z 2011 r
Nr 197, poz. 1172 z późno zm.) zarządzam co następuje:

§1
1. Interesanci Urzędu Gminy w Lipniku mogą korzystać z usług wykonywania

kserokopii za odpłatnością, która wynosi:
a) Strona A4 jednostronnie (czarno-biały) 0,25 zł
b) Strona A4 dwustronnie (czarno-biały) 0,50 zł
c) Strona A3 jednostronnie (czarno-biały) 0,50 zł
d) Strona A3 dwustronnie (czarno-biały) 1,00 zł

2. Interesanci Urzędu Gminy w Lipniku mogą mieć wydawane wydruki aktów
normatywnych i innych aktów prawnych odpłatnie w kwocie 0,05 zł za stronę A4

3. Interesanci Urzędu Gminy w Lipniku mogą korzystać z usług nadania Fax-u
za odpłatnością 4,00 zł za jedną stronę.

4. Powyższe ceny stanowią wartość brutto tzn. zawierają podatek VAT zgodny
z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 4 kwietnia 2011 roku w sprawie
wykonywanie niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług ( Dz. U.
z 2011r, Nr 73 poz. 392 z późno zm.).

§2
Wyżej wymienione usługi mogą być wykonywane co do jednostkowych dokumentów.

§3
Usługi mogą być wykonywane wyłącznie przez pracowników Urzędu Gminy w Lipniku
w czasie pracy Urzędu.

§4
Opłatę za wykonaną usługę wnosi się na konto bankowe Urzędu Gminy w Lipniku.

§5
Stawki określone w § 1 dotyczą również pobierania opłaty od informacji udostępnianych
zgodnie z art. 15 ustawy z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej
(Dz. U. z 2001 r. Nr 112, poz. 1198 z późn zm.).

§6
Wykonanie zarządzenie powierza się Kierownikowi Referatu Organizacyjnego Urzędu
Gminy w Lipniku. -

§7
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


