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KARTA USŁUGI RGB - 03
WYPIS I WYRYS Z MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
LUB ZE STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENNEGO GMINY TYCZYN
Art. 30 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu
Podstawa prawna
Osoba właściwa do załatwienia
sprawy
Sposób załatwienia sprawy
Wymagane dokumenty

Opłaty

przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2015r., poz. 199 z późn. zm.).
Bogumiła Świst – inspektor w Urzędzie Miejskim w Tyczynie
parter, pok. nr 19, tel. 17/2219310 wew. 19,
w godzinach pracy Urzędu
Wydanie wypisu i wyrysu z MPZP i SUiKZP.

1. Wniosek o wydanie wypisu i wyrysu z MPZP lub SUiKZP
z podaniem numeru działki i miejscowości, w której działka jest
położona. W przypadku nowych podziałów lub scaleń należy
dołączyć fragment mapy z ewidencji gruntów, obejmujący obszar
objęty wnioskiem.
2. Pełnomocnictwo do występowania w imieniu wnioskodawcy (jeżeli
jest ustanowiony pełnomocnik).
Wydanie wypisu lub wyrysu z MPZP lub SUiKZP:
1) od wypisu:
a) do 5 stron – 30 zł
b) powyżej 5 stron – 50 zł
2) od wyrysu:
a) za każdą wchodzącą w skład wyrysu pełną lub rozpoczętą część
odpowiadającą stronie formatu A4 – 20 zł
b) nie więcej niż – 200 zł
Pełnomocnictwo do występowania w imieniu wnioskodawcy. Opłata
skarbowa za pełnomocnictwo - 17 zł;
Opłata skarbowa płatna gotówką w kasie Urzędu (pok. 38, II piętro) lub
bezgotówkowo na konto bankowe Gminy Tyczyn:
54-9164-0008-2001-0000-0286-0001;
Obowiązek zapłaty opłaty skarbowej powstaje w dniu złożenia wniosku.
Do 7 dni od dnia złożenia wniosku.

Czas załatwiania sprawy
---Tryb odwoławczy
Druk wniosku.
Formularze do pobrania
Opracował: Krzysztof Zawiła – inspektor w Urzędzie Miejskim w Tyczynie
Sprawdził: Jadwiga Kłos – Sekretarz Gminy
Zatwierdził: Janusz Skotnicki – Burmistrz Tyczyna

30 czerwca 2015 roku
30 czerwca 2015 roku
30 czerwca 2015 roku

