
Uchwała Nr 92/XIV/07
Rady Miejskiej w Gostyninie

z dnia 12 listopada 2007 r.

w sprawie zwolnienia od opłaty z tytułu zgłoszenia o dokonanie zmiany wpisu w ewidencji 
działalności gospodarczej.

Na podstawie art. 7a ust. 3 ustawy z dnia 19 listopada 1999 r. - Prawo działalności gospodarczej 
(Dz. U. z 1999 r. Nr 101, poz. 1178, z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt. 8 i art.40 ust. 1 ustawy z 
dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.) 
Rada Miejska w Gostyninie uchwala, co następuje:

§ 1

W związku z podjęciem uchwały Rady Miejskiej w Gostyninie Nr 79/XII/07 z dn. 28.09.2007 r. w 
sprawie nadania nazwy ulicy zwalnia się jej mieszkańców oraz  przedsiębiorców będących osobami 
fizycznymi prowadzących działalność gospodarczą przy tej ulicy od opłaty z tytułu zgłoszenia o 
dokonanie  zmiany  wpisu  w  ewidencji  działalności  gospodarczej  prowadzonej  przez  miasto 
Gostynin.

§ 2

Zwolnienie obowiązuje do dnia 31.03.2008 r.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Gostynina.

§ 4

Uchwała  wchodzi  w  życie  po  upływie  14  dni  od  dnia  ogłoszenia  w  Dzienniku  Urzędowym 
Województwa Mazowieckiego.

            Przewodniczący Rady Miejskiej

        Jolanta Syska-Szymczak



U Z A S A D N I E N I E

  Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w Gostyninie nr 79/XII/07 w sprawie nadania nazwy ulicy, 
niesie  za  sobą  m.in.  konsekwencję  w postaci  dokonywania  przez  jej  mieszkańców  oraz  osoby 
prowadzące tam działalność gospodarczą zmian  we wpisie do ewidencji działalności gospodarczej. 
Zgodnie z ustawą z dnia 19 listopada 1999 r. Prawo działalności gospodarczej (Dz. U. Nr 101, poz. 
1178 ze zm.) wysokość opłaty za zgłoszenie dotyczące zmiany wpisu w ewidencji wynosi 50 zł i 
ponoszą ją  osoby ubiegające się o zmianę wpisu.  Jednak w związku z tym, że pobrane opłaty 
stanowią dochód budżetu gminy prowadzącej ewidencję, rada gminy może wprowadzić zwolnienie 
od opłat.

W  związku  z  nadaniem  nazwy  ulicy  Spółdzielczej,  uchwalaną  przez  Radę  Miejską  w 
Gostyninie, zasadne jest zwolnienie mieszkańców tej ulicy oraz osób prowadzących tam działalność 
gospodarczą od opłaty za zmiany we wpisie do ewidencji działalności gospodarczej. Konieczność 
dokonania zmian w ewidencji oraz wymiany dokumentów na skutek zmiany nazwy ulicy wynika z 
aktów  prawnych  i  nie  jest  od  w/w  osób  zależna,  nie  ma  więc  uzasadnienia,  aby  obciążać  je 
dodatkowymi  wydatkami  z  tym  związanymi.  W  tym  celu  Rada  Miejska  w  Gostyninie  może 
skorzystać  z  rozwiązania,  jakie  zapewnia  jej  ustawa  Prawo działalności  gospodarczej  i  podjąć 
stosowną uchwałę w sprawie zwolnienia od opłaty z tytułu zgłoszenia o dokonanie zmiany wpisu w 
ewidencji działalności gospodarczej.    


