
                  

Wnioskodawca  Adnotacja adresata (organu administracji)  

Data wpływu Imię i nazwisko lub nazwa podmiotu 

............................................................................................................................. .............................

.......................................................................................................................... .................... 

Adres 

.................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................... .......................... 

Pełnomocnik wnioskodawcy  

Imię i nazwisko  

............................................................................................................................. .............................

.............................................................................................................................................. 

Adres 

...................................................................................................................... ............................. 

.................................................................................................................................................... 

 

tel. ………………………..  

 ………………………………………… 

 

URZĄD MIEJSKI W TYCZYNIE 

36 – 020 TYCZYN, UL. RYNEK 18 

 

PROSZĘ O WYDANIE WYPISU* I WYRYSU* z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

dotyczącego działki*/działek* nr ewid. ……………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………........................................………………………………...., 

położonej*/położonych* w miejscowości ……………………………..., gmina Tyczyn. 

  

W przypadku braku obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego:                                                      

1. PROSZĘ O WYDANIE INFORMACJI* potwierdzającej, że na wskazanym obszarze brak jest miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego. 

2. PROSZĘ O WYDANIE INFORMACJI* potwierdzającej, że została wydana decyzja o warunkach zabudowy 

i zagospodarowania terenu: □ decyzja o warunkach zabudowy, □ decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu 

publicznego. 

3. PROSZĘ O WYDANIE INFORMACJI* potwierdzającej: □ objęcie uchwałą, o której mowa w art. 8 ustawy 

z dnia 9 października 2015 roku o rewitalizacji (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 485, z późn. zm.), □ położenia  

w obszarze Specjalnej Strefy Rewitalizacji, o której mowa w rozdziale 5 ustawy o rewitalizacji, □ położenia  

w Specjalnej Strefie Ekonomicznej. 

 

OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY UZASADNIAJĄCE JEGO INTERES PRAWNY W UZYSKANIU 

INFORMACJI /określenie celu, któremu ma służyć informacja/ ……………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Do wniosku dołączam: 

1. Potwierdzenie dokonania zapłaty opłaty skarbowej – ………szt. 

2. …………………………………........................... 
 

Odbiór osobisty: □ tak □ nie 

                                                                                                  ……………………………….              
                                                                                                                  podpis wnioskodawcy 

* niepotrzebne skreślić 

UWAGI: 

1. W przypadku nowych podziałów lub scaleń dołączyć fragment aktualnej mapy z ewidencji gruntów, obejmujący obszar objęty wnioskiem 
2. Sposób naliczania opłaty skarbowej: 

wydanie wypisu z planu zagospodarowania przestrzennego 

 do 5 stron              30 zł 

 powyżej 5 stron     50 zł 

wydanie wyrysu z planu zagospodarowania przestrzennego 

 za każdą wchodzącą w skład wyrysu pełną stronę lub rozpoczętą część odpowiadającą stronie formatu A4 - 20 zł 

 nie więcej niż        200 zł 
3. Wysokość opłaty skarbowej za informację: 17 zł 

 

Numer konta bankowego: 54-9164-0008-2001-0000-0286-0001 

"Urząd Miejski w Tyczynie przetwarza Państwa dane osobowe. Więcej szczegółów na stronie internetowej: http://bip.tyczyn.pl/ochrona_danych_osobowych."   

http://bip.tyczyn.pl/ochrona_danych_osobowych

