URZĄD GMINY BOLESŁAWIEC
Referat Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Gruntami

KARTA INFORMACYJNA
WYDAWANIE WYPISÓW I WYRYSÓW Z MIEJSOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENNEGO/STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENNEGO GMINY BOLESŁAWIEC
I. Wymagane dokumenty:
Wniosek o sporządzenie wypisu/wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego/studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Bolesławiec.

Załączniki do wniosku:
1/ Mapa z zaznaczonym terenem, będącym przedmiotem wniosku w przypadku podziałów lub scaleń młodszych niż
60 dni
2/ Potwierdzenie dokonania opłaty skarbowej

II. Miejsce złożenia i odbioru dokumentów:
Urząd Gminy Bolesławiec, ul. Teatralna nr 1a, 59 – 700 Bolesławiec, piętro I, pokój nr 15
w godzinach:
poniedziałek: 8.00-16.00
wtorek – piątek: 7.30-15.30

Złożenie dokumentów – sekretariat – piętro I, pokój nr 15
Odbiór dokumentów – Referat Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Gruntami - pokój nr 4
III. Opłaty:
Pobiera się opłaty za wypisu lub wyrysu ze studium lub z planu zagospodarowania przestrzennego. Wysokości opłat
reguluje ustawa z 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2006 r. Nr 225, poz. 1635 z późn. zm.)
Za wypis:
1/ Do 5 stron – 30zł (m. in. do celów notarialnych)
2/ Powyżej 5 stron – 50 zł (m. in. do celów projektowych i in.)
Za wyrys:
1/ za każdą, wchodząca w skład wyrysu pełną lub rozpoczętą część, odpowiadającą stronie formatu A4 – 20zł
2/ nie więcej niż – 200 zł

IV. Termin i sposób załatwienia sprawy:
Sprawa załatwiana jest bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w ciągu 2 tygodni od dnia otrzymania wniosku.

V. Tryb odwoławczy :
Brak.

VI. Informacje dodatkowe:
Podanie we wniosku numeru telefonu oraz godzin, w których można uzyskać kontakt z wnioskodawcą może znacznie
skrócić termin załatwienia sprawy.

Podstawa prawna:
Art. 30 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2012 r.
poz. 647 ze zm.).

