RUP F 5

RUP.6720.1………2019……
(wypełnia Urząd)

…………………………………………………………

(miejscowość i data)

WNIOSEK
o wydanie (
wypisu /
wyrysu)* ze studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
URZĄD GMINY LESZNOWOLA
Referat Urbanistyki i Planowania Przestrzennego
Wnioskodawca…………………………………………………………………………………
(imię i nazwisko lub nazwa instytucji )

...................................................................................................................................................
(adres, numer telefonu )

Na podstawie art. 30 ust. l Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1945) wnoszę o wydanie wypisu i wyrysu
ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
dla nieruchomości oznaczonej numerem ewidencyjnym..........................................................
położonej we wsi .................................................... przy ulicy………………………………

Wyrażam zgodę na poinformowanie mnie SMS-em o odbiorze dokumentu -

tak /

nie *

W przypadku kiedy wnioskodawca działa przez pełnomocnika należy załączyć do wniosku pełnomocnictwo;
w przypadku kiedy wnioskodawcą jest osoba prawna należy załączyć do wniosku dokument potwierdzający
upoważnienie osób fizycznych do wystąpienia w imieniu osoby prawnej (oplata skarbowa 17 zł – za złożenie
pełnomocnictwa).

Zgodnie z Ustawą o opłacie skarbowej z dnia 16 listopada 2006 r. ( t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 1044):
l. Opłata skarbowa wynosi:
opłata za wypis - do 5 stron - 30 zł; - powyżej 5 stron - 50 zł;
opłata za wyrys - 20 zł (za każdą wchodzącą w skład wyrysu pełną lub rozpoczętą część odpowiadającą
stronie formatu A4)
2.Opłatę skarbową należy uiścić z chwilą złożenia wniosku w kasie Urzędu Gminy lub przelewem na konto
nr: 55 8022 0000 0000 0257 2000 0018.
Składający wniosek lub pełnomocnictwo albo dokonujący zgłoszenia zobowiązany jest dołączyć dowód
zapłaty należnej opłaty skarbowej, zwany dalej "dowodem zapłaty", albo uwierzytelnioną kopię dowodu
zapłaty, nie później niż w ciągu 3 dni od chwili powstania obowiązku jej zapłaty. Dowód zapłaty może mieć
formę wydruku potwierdzającego dokonanie operacji bankowej.

Jednocześnie zobowiązuję się do uiszczenia niezbędnej dopłaty
w przypadku, gdy wypis i wyrys będzie obszerniejszy niż standardowy.
…...................................................
( podpis wnioskodawcy)
* - właściwe zaznaczyć

