Łobżenica, dnia ..............................
Wnioskodawca:
.....................................................................
imię, nazwisko wnioskodawcy/nazwa jednostki organizacyjnej

.....................................................................
adres zamieszkania/siedziba, kod pocztowy, miejscowość

......................................................................
telefon kontaktowy

Burmistrz Łobżenicy
Referat Gospodarki i Planowania
Przestrzennego
ul. Sikorskiego 7
89-310 Łobżenica

WNIOSEK
O WYPIS I WYRYS Z MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
(informacja o terenie)
Na podstawie art. 30 ust. 1 Ustawy z dnia 27 marca 2003 r.
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2015 r., poz. 199)
wnoszę

o wydanie

wypisu

i

wyrysu

z

miejscowego

planu

zagospodarowania przestrzennego dla miasta Łobżenica / gminy Łobżenica*
działki o nr ewid. gruntu ………………………………………………………………………………………….
położonej w obrębie…………………………………………………………………………………………………..
przy ulicy…………………………………………………………………………………………………………………….
Wypis i wyrys *proszę przesłać pod wskazany adres *odbiorę osobiście

......................................
(podpis Wnioskodawcy)
Przedkładam następujące załączniki:
1. Opłata skarbowa za wypis i wyrys*
2. Pełnomocnictwo* + opłata skarbowa za złożenie pełnomocnictwa*
3. Aktualna mapa ewidencyjna / mapa zasadnicza* w skali: 1:5000 / 1:2000
/1:0000* przedstawiająca swym zakresem całą działkę objętą wnioskiem
*niepotrzebne skreślić

INFORMACJE DLA WNIOSKODAWCY:
1. Opłacie skarbowej nie podlega dokonanie czynności urzędowej, wydanie zaświadczenia i
zezwolenia w sprawach budownictwa mieszkaniowego oraz pozostałe czynności zgodnie
z Ustawą o opłacie skarbowej z dnia 16 listopada 2006 r. (tj. Dz. U. 2015, poz. 783 ze zm.).
2. Zgodnie z ww. ustawą:
- opłata za wypis - do 5 stron - 30 zł; - powyżej 5 stron - 50 zł;
- opłata za wyrys - 20 zł (za każdą wchodzącą w skład wyrysu pełną lub rozpoczętą część
odpowiadającą stronie formatu A4),
3.

W

przypadku

gdy

wnioskodawca

działa

przez

pełnomocnika

należy

załączyć

do wniosku pełnomocnictwo oraz opłatę skarbową za złożenie pełnomocnictwa – 17 zł,
(z wyłączeniem zwolnień zgodnie z ww. ustawą).
4. Opłata skarbowa za wydanie zaświadczenia płatna jest gotówką w kasie Urzędu lub
bezgotówkowo na rachunek Urzędu Miejskiego Gminy Łobżenica nr 22 8938 0006 0000
1397 2000 0015 prowadzony przez BS Łobżenica.
5. Termin wydania dokumentu – do 30 dni od daty złożenia wniosku.

