Nowa Ruda, dnia

WNIOSEK O WYDANIE WYPISU I WYRYSU Z OBOWIĄZUJĄCEGO
STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENNEGO
Miejsce na pieczęć Urzędu

Wójt Gminy Nowa Ruda
ul. Niepodległości 2
57-400 Nowa Ruda
A DANE IDENTYFIKACYJNE WNIOSKODAWCY
Imię i nazwisko lub nazwa instytucji

Adres siedziby (dodatkowo adres e-mail)

B DANE IDENTYFIKACYJNE PEŁNOMOCNIKA

(proszę podać adres do korespondencji)

Imię i nazwisko

Adres do korespondencji (dodatkowo adres e-mail)

WNOSZĘ O WYDANIE WYPISU* I WYRYSU*
z obowiązującego studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego

na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym –
(jednolity tekst Dz. U. z 2012 r., Poz. 647 z późniejszymi zmianami)

C DANE IDENTYFIKACYJNE NIERUCHOMOŚCI
Adres pocztowy nieruchomości

Adres geodezyjny nieruchomości (numer działki, numer arkusza mapy, obręb)

D

OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY UZASADNIAJĄCE JEGO INTERES PRAWNY
W UZYSKANIU ZAŚWIADCZENIA (określenie celu, któremu ma służyć zaświadczenie)

E Materiały :
1. odbiorę osobiście
2.

proszę wysłać pocztą
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F DO WNIOSKU DOŁĄCZAM:*

Ilość

1.

mapę obejmującą obszar objęty wnioskiem

2.

pełnomocnictwo udzielone osobie fizycznej działającej w imieniu wnioskodawcy

3.

dowód zapłaty opłaty skarbowej

.............................................
czytelny podpis
wnioskodawcy lub pełnomocnika

UWAGI:
1.

2.
3.

*

Informacje o adresie geodezyjnym terenu można uzyskać w Wydziale Geodezji Kartografii i Katastru
w Nowej Rudzie , ul. Kolejowa 18, 57-400 Nowa Ruda. Ewentualnie można (szczególnie w
przypadku nowych podziałów lub scaleń) dołączyć fragment mapy z ewidencji gruntów, obejmujący
obszar objęty wnioskiem.
Nie wydaje się wypisów i wyrysów z planów, które straciły ważność.
Sposób naliczania opłaty skarbowej:
od wypisu z planu zagospodarowania przestrzennego
• do 5 stron
30 zł
• powyżej 5 stron
50 zł
od wyrysu z planu zagospodarowania przestrzennego
• za każdą wchodzącą w skład wyrysu pełną stronę lub rozpoczętą część odpowiadającą stronie
formatu A-4
20 zł
• nie więcej niż
200 zł

niepotrzebne skreślić
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