Zarzlldzenie nr RAG.0050.59.2012
Burmistrza Lomianek
z dnia 31 maja 2012 roku

w sprawie ustalenia ceny arkusza wydruku aktu normatywnego lub innego aktu
prawnego
Na podstawie art. 28a ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. 0 ogloszeniu aktow
normatywnych i niektorych innych aktow prawnych ( tekst jednolity Dz. U. z 2011 r. Nr
197, poz. 1172 ze zmianami) oraz art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 0 samorzlldzie
gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami), zarzlldza si~, co
nast~puje:

Ustala si<r cen<r arkusza wydruku aktu nonnatywnego
lub innego aktu prawnego,
Miejski w Lomiankach moze pobra6 oplat<r w nastypujqcej wysokosci (brutto):
1) wydruk
a) 0,10
b) 0,18
2) wydruk
a) 0,20
b) 0,36

Sporzqdzenie
wplaty
lub
zarzqdzenia.

za kt6re Urzqd

czamo-bialy w formacie A4
zl wykonany jednostronnie,
zl wykonany dwustronnie,
czaro-bialy w formacie A3
zl wykonany jednostronnie,
zl wykonany dwustronnie,

vvydruku, 0 kt6rym mowa w § 1, nastypuje na wniosek, po przedstawieniu dowodu
potwierdzenia
przelewu.
Wz6r wniosku
stanowi
zalqcznik
do niniejszego

Udost<rpnienie wydruku aktu normatywnego lub innego aktu prawnego oraz wyliczenie
ich sporzqdzenia dokonuje pracownik Referatu dokonujqcy tych czynnosci.

koszt6w

Oplaty mozna uisci6 w punkcie kasowym Banku obslugujqcego Urzqd Miejski w Lomiankach,
znajdujqcym
siy w Mazowieckim
Banku Sp6ldzieiczym,
gdzie nie pobiera siy oplaty
manipulacyjnej
lub w kazdym innym banku na rachunek
bankowy
Urz<rdu Miejskiego
w Lomiankach.

Tadz6r nad wykonaniem
kom6rek organizacyjnych

zarzqdzenia
Urz<rdu.

powierza

si<r Sekretarzowi

Gminy

oraz kierownikom

Zal~cznik do zarz~dzenia nr RAG.0050.59.2012
Burmistrza

Lomianek

z dnia 31 maja 2012 roku

Urz~d Miejski w Lomiankach
uI. Warszawska 115
05-092 Lomianki

o udost~pnienie

wydruku

Wniosek
aktu normatywnego

tub innego aktu prawnego

Na podstawie art. 28 a ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. 0 ogloszeniu akt6w normatywnych
i niekt6rych innych akt6w prawnych ( tekst jednolity Oz.U.2011.Nr
197.1172 ze zmianami)
wnoszy 0 udostypnienie wydruku aktu nonnatywnego
lub innego aktu prawnego:

Spos6b i forma udostypnienia aktu normatywnego
w formacie ( poprawne zakreslic):
-0
- 0
- 0

-0

- 0

-0

A4
A4
A3
A3

lub innego aktu prawnego

w fonnie wydruku

jednostronnie
dwustronnie
jednostronnie
dwustronnie

odbi6r osobisty przez wnioskodawcy,
przeslanie pocztq na wyzej podany adres.

Wyrazam zgody na przetwarzanie
moich danych osobowych zgodnie z ustawq 0 ochronie
danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. ( Oz .. z 2002 Nr 101, poz. 926 ze zmianami).

* Udostypnienie wydruk6w akt6w normatywnych
zgodnie z art. 28 a ww. ustawy.

lLib innych

akt6w prawnych

jest odplatne

