miejsce na pieczęć Urzędu

.............................................
miejscowość i data

WNIOSEK O WYDANIE WYPISU I WYRYSU Z OBOWIĄZUJĄCEGO
MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
Wójt Gminy Reńska Wieś
ul. Pawłowicka 1
47 – 208 Reńska Wieś
WYPEŁNIĆ DRUKOWANYMI LITERAMI

Dane identyfikacyjne wnioskodawcy
Imię i nazwisko lub nazwa instytucji/pieczęć

Miejscowość

Kod pocztowy

Ulica/Plac*

Nr domu

Nr lokalu

WNOSZĘ O WYDANIE WYPISU* I WYRYSU*
z obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
(na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu przestrzennym
– Dz. U. z 2003 r., nr 80, poz. 717 z późniejszymi zmianami)

Dane identyfikacyjne nieruchomości
Ulica/Plac*
REŃSKA
WIEŚ
Nr działki

Arkusz mapy

•

Obręb

Nr

Nr działki

Arkusz mapy

niepotrzebne skreślić

W przypadku braku obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego:

Obręb

WNOSZĘ O WYDANIE ZAŚWIADCZENIA*
potwierdzającego, że na wskazanym obszarze brak jest miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego
(na podstawie art. 217 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego
(jednolity tekst Dz. U. z 2000 r., Nr 98 poz.1071 z późniejszymi zmianami)

Oświadczenie wnioskodawcy uzasadniające jego interes prawny w uzyskaniu zaświadczenia (określenie
celu, któremu ma służyć zaświadczenie)

Opłata skarbowa

(wypełnia wnioskodawca zaznaczając właściwe kwadraty, pola oznaczone kolorem szarym wypełnia pracownik)

art. 7

zwolnienie

pkt. 2
pkt. 3
pkt. 4
pkt. 5

jednostki budżetowe
jednostki samorządowe
organizacje pożytku publicznego
Korzystanie z pomocy społecznej z powodu ubóstwa
(dołączyć zaświadczenie)

kwota
pobrana
pełnomocnictwo
17 zł
Wypis (za każdy
30 zł ....... =

należna

dopłata

zwrot

zweryfikowano
wysokość pobranej
opłaty

wyrys)

Wyrys (za każdy

20 zł ....... =

wyrys)

zaświadczenie

17 zł ....... =

(za każde)

suma

pieczęć i podpis
nr pokwitowania i data wpłaty

pokwitowanie

podpis i pieczęć
osoby przyjmującej

przyjęcie opłaty
dopłaty
wysokość opłaty zostanie zweryfikowana wg przepisów ustawy o opłacie skarbowej
z dnia 16 listopada 2006 roku (Dz. U. nr 225 poz. 1635) po opracowaniu dokumentu

Do wniosku dołączam:
1. dowód wpłaty opłaty skarbowej

Ilość

2.
•

niepotrzebne skreślić

Instrukcja:
Sposób naliczania opłaty skarbowej:
od wypisu z planu zagospodarowania przestrzennego
 od 5 stron – 30 zł
 powyżej 5 stron – 50 zł
 za każdą wychodzącą w skład wyrysu pełną stronę lub rozpoczętą cześć odpowiadającą stronie formatu A-4 – 20 zł
 nie więcej niż – 200 zł
....................................................................
/podpis wnioskodawcy/

