WNIOSEK O WYDANIE WYPISU I WYRYSU Z PLANU ZAGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENNEGO GMINY IGOŁOMIA - WAWRZEŃCZYCE
Wnioskodawca:
Wawrzeńczyce, dnia……….……………..….

.................................................
.................................................
.................................................
………………………………….

Wójt Gminy Igołomia - Wawrzeńczyce
32 – 125 Wawrzeńczyce 57

(adres, kod pocztowy, tel/fax, e-mail)

WNIOSEK
o wydanie wypisu i wyrysu z planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Igołomia - Wawrzeńczyce dla
działki/działek nr........................................................ położonej w miejscowości .............................................
Gmina Igołomia - Wawrzeńczyce
dokumenty niezbędne w celach:
1.notarialnych
2.bankowych
3.skarbowych
4.sądowych
5.inwestycyjnych (np. do pozwolenia na budowę)
6.inne:*..................................
Sposób odbioru wypisu i wyrysu: osobiście, pocztą*

..................................................
Podpis
ZAŁĄCZNIKI:
Wniosek powinien zawierać kopię mapy z aktualnym podziałem geodezyjnym w skali 1:2000 lub dowolną mapę
w skali 1:1000, 1:500 z uwzględnieniem aktualnych podziałów geodezyjnych.
UWAGA:
1. Opłata skarbowa**
Część

Przedmiot opłaty skarbowej

Stawka

Zwolnienia

1

2

3

4

I.

2.

Dokonanie czynności urzędowej
Poz. 51
Wydanie wypisu lub wyrysu ze studium lub planu zagospodarowania
przestrzennego:
1. od wypisu:
a. do 5 stron
b. powyżej 5 stron
2. od wyrysu:
a. za każdą wchodzącą w skład wyrysu pełną lub rozpoczętą część
odpowiadającą stronie formatu A4
b. nie więcej niż

30 zł
50 zł
20 zł
200 zł

Obowiązek zapłaty opłaty skarbowej powstaje:
§
od dokonania czynności urzędowej - z chwilą dokonania zgłoszenia lub złożenia wniosku o dokonanie czynności
urzędowej;
3. Opłatę skarbową wpłaca się z chwilą powstania obowiązku jej zapłaty.
4. Zapłaty opłaty można dokonać w kasie Urzędu Gminy Igołomia – Wawrzeńczyce, 32 – 125 Wawrzeńczyce 57
w godzinach- poniedziałek: 8.30– 15.30, wtorek – piątek: 7.30. – 14.30,
lub wpłacając na konto bankowe urzędu gminy NRB: 26 8597 0001 0050 0500 0130 0001
5. Wniosek należy wypełnić czytelnie i złożyć na dzienniku podawczym w siedzibie Urzędu
6. Osoba upoważniona do kontaktu w sprawie: Paweł Antosik, tel 012 287 40 03 w.25, e-mail: geodeta.igwaw@gmail.com
*
- właściwie podkreślić
**
- podstawa prawna - Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 225, poz.1635) – zwana „ustawą”

