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........................................................................................
wnioskodawca

Kalwaria Zebrzydowska, dnia .....................................

.............................................................................
adres

………………………………………………………………………………..
adres

.............................................................................
telefon

URZĄD MIASTA KALWARII ZEBRZYDOWSKIEJ
ul. Mickiewicza 7
34-130 Kalwaria Zebrzydowska

WNIOSEK
O WYDANIE WYPISU I WYRYSU Z MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
Na podstawie art. 30 ust. 1 Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( tekst
jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 778 z późn. zm.) zwracam się z prośbą o wydanie wypisu* i wyrysu* z miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego dla działki/działek nr:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

położonej/położonych w miejscowości ………………………………………………………………….................................................................
wypis w celach:
1.notarialnych*
2.bankowych*
3.skarbowych*
4.sądowych*
5.inwestycyjnych (np. do pozwolenia na budowę) *
6.inne:* ..................................
Sposób odbioru wypisu i wyrysu:
1.wypis odbiorę osobiście*,
2.wypis proszę przesłać pocztą na adres wnioskodawcy*
.............................................................
Podpis wnioskodawcy
W załączeniu przekazuję:
a.* oryginał dowodu uiszczenia opłaty skarbowej
(w przypadku zwolnienia z opłaty skarbowej niezbędne jest wskazanie tytułu uprawniającego do takiego zwolnienia),
b.* kopię mapy ewidencyjnej z aktualnym podziałem geodezyjnym/ dotyczy w szczególności niedawno wykonanych podziałów działek/,
c.* ...............................................................................................................................
* – właściwe zakreślić
Uwaga: Opłata skarbowa za wydanie wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jest wpłacana z góry na
rachunek Urzędu Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej, ul. Mickiewicza 7, 34-130 Kalwaria Zebrzydowska, Bank Spółdzielczy O/Kalwaria Z. 49
8119 0001 0000 0387 2000 0010 lub w kasie urzędu w godz. Pn. 7.45-16.00, wtorek 7.45-14.00, środa 7.45-14.30, czwartek 7.45-14.00,
piątek 7.45-14.00. Przy wydaniu wypisu i wyrysu może zaistnieć konieczność dokonania dopłaty, w zależności od objętości wypisu i wyrysu.
Opłata za wypis do 5 stron – 30 zł, powyżej 5 stron – 50 zł, za wyrys: za każdą wchodzącą w skład wyrysu pełną lub rozpoczętą część
odpowiadającą stronie formatu A4 – 20 zł, ale nie więcej niż 200 zł. Maksymalny koszt wypisu i wyrysu – 250 zł. Podstawa prawna: ustawa z
dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity Dz.U. z 2015 r. poz. 783 z późn. zm.).

