WÓJT GMINY BOLESŁAWIEC

Referat Rolnictwa, Nieruchomości i Gospodarki Komunalnej
tel.: 75 732 32-21 do 23
fax: 75 735 17-83
www.gminaboleslawiec.pl
e-mail: urzadgminy@gminaboleslawiec.pl

Łużycki Bank Spółdzielczy w Lubaniu
Filia w Bolesławcu
ul. Łukasiewicza nr 13, 59-700 Bolesławiec
Nr 29 8392 0004 2600 2017 2000 0010

Nr sprawy: RGG.6727………………………………

Pieczęć wpływu do urzędu

…….…………………, dnia ………………………....

WNIOSEK O SPORZĄDZENIE WYPISU / WYRYSU Z OBOWIĄZUJĄCEGO MIEJSCOWEGO
PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO LUB STUDIUM UWARUNKOWAŃ
I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY BOLESŁAWIEC
WNIOSKODAWCA
Imię i nazwisko
………………………………….………………………………………………………………………...………….……………
Adres……………………………………………………….………………...……………….…........…...………………………
Telefon………………………………………………………………………….…………………………….……………………

Na podstawie art. 30 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
zwracam się o sporządzenie:





WYPISU UPROSZCZONEGO
WYPISU PEŁNEGO (wypis wraz z ustaleniami szczegółowymi)
WYRYSU

z




miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy
dla terenu:
miejscowość : …………..................................................................................................................................................................
działki nr : ....................................................................................................................................................................................
Forma przekazania:

Odbiór osobiście przez wnioskodawcę.

Przesłanie drogą pocztową na adres:
…………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………….
wpisać jeśli jest inny niż wnioskodawcy

PODPIS WNIOSKODAWCY
(Imię i nazwisko)

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych informujemy, iż:
1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Bolesławiec z siedzibą w Urzędzie Gminy Bolesławiec,
59-700 Bolesławiec, ul. Teatralna 1A;
2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w celu realizacji ustawowych zadań gminy
oraz przepisów prawa i nie będą udostępniane innym podmiotom niż upoważnione na podstawie przepisów prawa;
3. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania;
4. podanie danych osobowych w zakresie wymaganym ustawodawstwem, w tym:
 ustawą z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 z późn. zm.),
jest obligatoryjne, a w pozostałych przypadkach ma charakter dobrowolny.
……………………………………………………..
data

……………………………………..………………….
podpis

Obowiązkowe załączniki do wniosku:
1. opłata skarbowa (na rachunek bankowy Urzędu Gminy nr 29 8392 0004 2600 2017 2000 0010):
 za wypis uproszczony z planu miejscowego 30, 00 zł (m. in. do celów notarialnych)
 za wypis pełny z planu miejscowego 50, 00 zł
 za wyrys ze studium lub planu miejscowego za każdą rozpoczętą stronę formatu A4 wynosi 20,00 zł
2. w przypadku podziałów lub scaleń młodszych niż 60 dni do wniosku należy dołączyć kopię mapy ewidencyjnej z zaznaczonym
terenem będącym przedmiotem wniosku
Miejsce składania dokumentów:
Urząd Gminy Bolesławiec, ul. Teatralna nr 1a, 59-700 Bolesławiec, piętro I, pokój nr 15 (sekretariat).

