Nekla, dnia....................................
WNIOSKODAWCA
........................................................................................
(imię i nazwisko lub nazwa jednostki organizacyjnej)
.......................................................................................
(adres zamieszkania ,siedziba, adres do korespondencji )
.........................................................................................
........................................................................................
( nr tel. kontaktowego)

Burmistrz Miasta i Gminy Nekla
ul. Dworcowa 10
62-330 Nekla
Wniosek
o uzyskanie wypisu i wyrysu
z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub
ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
Gminy Nekla*
Proszę o wydanie wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego/
studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Nekla* dla
działki(ek) o nr ewid..........................................................................................., położonej(ych)
w miejscowości ......................................................................
Wypis i wyrys potrzebny jest celem przedłożenia……………....................................
…………………………………………………………………………………………
Wypis i wyrys odbiorę osobiście/ proszę wysłać pocztą na adres wskazany we wniosku *
..........................................

podpis wnioskodawcy
Do wniosku dołączam :
 Oryginał lub urzędowo poświadczoną kserokopię pełnomocnictwa
 Opłata skarbowa ( jeżeli jest wymagana)
- za wypis i wyrys*
- za pełnomocnictwo*
 niepotrzebne skreślić
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Informacje dodatkowe
Opłata skarbowa
-17 zł w przypadku pełnomocnictwa
• Od wypisu
- do 5 stron – 30 zł.
- powyżej 5 stron – 50 zł.
• Od wyrysu
-za każdą wchodzącą w skład wyrysu pełną lub rozpoczętą część strony formatu A4-20,00zł.
-nie więcej niż 200 zł.
-17 zł w przypadku pełnomocnictwa
Opłatę skarbową w kwocie podstawowej w wysokości 50 zł uiszcza się przy składaniu wniosku.
W przypadku osobistego odbioru wypisu i wyrysu pozostałą część opłaty uiszcza się przy odbiorze.
W przypadku wybrania formy odbioru dokumentu przesyłką należy na 2 dni przed upływem terminu
załatwienia sprawy ( tj. 14 dni) skontaktować się z pracownikiem urzędu w celu ustalenia ostatecznej
kwoty, którą należy przesłać na konto, a dowód wpłaty przesłać do urzędu.

Zwalnia się z opłaty skarbowej: jednostki budżetowe, jednostki samorządu terytorialnego,
jednostki pożytku publicznego jeżeli składają wniosek o dokonanie czynności urzędowej
wyłącznie w związku z ich nieodpłatną działalnością pożytku publicznego w rozumieniu
przepisów o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, osoby fizyczne prowadzące
czynną ochronę gatunkową wyłącznie w zakresie przedmiotów opłaty skarbowej związanych
z ochroną przyrody.
Nie podlega opłacie skarbowej dokonanie czynności urzędowej w sprawach:
- nauki, szkolnictwa i oświaty pozaszkolnej oraz ochrony zdrowia,
- budownictwa mieszkaniowego.
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