AU - 3

wersja z dnia 22.02.2008 r.

Ruda Śląska, dnia .........................................

......................................................................................
Wnioskodawca (imię i nazwisko lub nazwa)
......................................................................................
......................................................................................
Adres
......................................................................................
Telefon

Prezydent Miasta
Ruda Śląska
plac Jana Pawła II 6
41-709 Ruda Śląska

Wniosek
o wydanie informacji o przeznaczeniu terenu
w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego
Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz.U. Nr 80, poz. 717 z późniejszymi zmianami) wnoszę o wydanie wypisu
i wyrysu: 1



z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska,



ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta
Ruda Śląska,

dla terenu zlokalizowanego w Rudzie Śląskiej, dzielnicy ...........................................
w rejonie ulicy ...........................................................................................................................,
działki o numerze geodezyjnym .................................................................................................

Do wniosku dołączam (niepotrzebne skreślić):
1.

1 egzemplarz mapy zasadniczej w skali 1:1000 obejmującej teren, którego wniosek dotyczy z jego
wyraźnym zaznaczeniem

2.

dowód uiszczenia opłaty skarbowej (informacja na odwrocie)

.........................................
podpis wnioskodawcy

1

Należy zaznaczyć wybrane źródło informacji o przeznaczeniu symbolem „X” w odpowiednim polu

INFORMACJA DOTYCZĄCA OPŁATY SKARBOWEJ
w związku ze złożeniem wniosku o wydanie wypisu i wyrysu ze studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego lub miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska
(na podstawie Ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej;
Dz. U. z dnia 8 grudnia 2006 r. nr 225, poz. 1635 z późniejszymi zmianami)

□

Wydanie wypisu i wyrysu ze studium lub planu zagospodarowania przestrzennego podlega
opłacie skarbowej. Opłatę skarbową uiszcza się z chwilą powstania obowiązku jej zapłaty,
tj. z chwilą złożenia wniosku.

Wysokość opłaty skarbowej wynosi:
- od wypisu:
a) do 5 stron

30 zł

b) powyżej 5 stron

50 zł

- od wyrysu:
Za każdą wchodzącą w skład wyrysu pełną lub rozpoczętą
część odpowiadającą stronie formatu A4

20 zł

(nie więcej niż 200 zł)

□

Zwalnia się od opłaty skarbowej :
-

państwa

obce,

ich

przedstawicielstwa

dyplomatyczne,

urzędy

konsularne

i

siły

zbrojne,

międzynarodowe organizacje i instytucje oraz ich oddziały i przedstawicielstwa, korzystające
na podstawie ustaw, umów lub powszechnie uznanych zwyczajów międzynarodowych z przywilejów
i immunitetów, a także członków ich personelu i inne osoby zrównane z nimi, jeżeli nie są one
obywatelami polskimi i nie mają miejsca stałego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
- jednostki budżetowe,
- jednostki samorządu terytorialnego,
- organizacje pożytku publicznego, jeżeli dokonują zgłoszenia lub składają wniosek o dokonanie
czynności urzędowej albo wniosek o wydanie zaświadczenia lub zezwolenia - wyłącznie w związku
z nieodpłatną działalnością pożytku publicznego w rozumieniu przepisów o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie,
- osoby, które przedstawią zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pomocy społecznej z powodu
ubóstwa,

□

Jeżeli z jakichkolwiek przyczyn wyrys i wypis nie zostały wydane to zwrot uiszczonej opłaty
skarbowej następuje na wniosek zainteresowanego.
Opłata skarbowa nie podlega zwrotowi po upływie pięciu lat licząc od końca roku, w którym
dokonano jej zapłaty.

