WYDAWANIE WYPISÓW I WYRYSÓW
Z MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENNEGO SOŁECTW GMINY
KOCMYRZÓW - LUBORZYCA

BGK 01

Miejsce załatwienia
sprawy:

Urząd Gminy Kocmyrzów - Luborzyca
Referat Budownictwa i Gospodarki Komunalnej
Inspektor – Joanna Marona
piętro II , pokój nr 24
tel. 12-387-14-10 wewn. 24

Miejsce złożenia
dokumentów:

Kancelaria ogólna – I piętro, hol

Podstawa prawna:

➢

Wymagane
dokumenty:

Wniosek o wydanie wypisu i/lub wyrysu z miejscowego
zagospodarowania przestrzennego gminy powinien zawierać:

art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j.: Dz. U. z 2016 r. poz. 778
z późn. zm./;
➢
Uchwała Rady Gminy Kocmyrzów – Luborzyca Nr XIX/110/04
z dnia 19 lipca 2004 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego sołectw Gminy Kocmyrzów – Luborzyca, z późniejszymi
zmianami (Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego Nr 245,
poz. 2717, Dz. Urz. Woj. Mał. z 2008 r. Nr 568, poz. 3757, Dz. Urz. Woj.
Mał. z 2012 r. poz. 704, Dz. Urz. Woj. Mał. z 2016 r. poz. 4693,
poz. 5988);
planu

imię i nazwisko lub nazwę wnioskodawcy, jego podpis oraz adres,
wskazanie
nieruchomości
–
numer
działki,
obrębu
ewidencyjnego, jednostki ewidencyjnej;
➢
wyrys z ewidencji gruntów /kopię mapy ewidencyjnej/;
➢
potwierdzenie wniesienia opłaty skarbowej.
➢
➢

Opłaty:

Na podstawie art. 1 pkt. 1 lit a ustawy oraz część I ust.51 załącznika
do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t. j.: Dz. U.
z 2016 r. poz. 1827) - opłata skarbowa od wydania wypisu i/lub wyrysu
z planu zagospodarowania przestrzennego wynosi:
a) od wypisu:
–
do 5 stron – 30,00zł
–
powyżej 5 stron - 50,00zł
b) od wyrysu:
–
za każdą, wchodzącą w skład wyrysu, pełną lub rozpoczętą część
odpowiadającą stronie formatu A4 – 20,00zł
–
- nie więcej niż 200,00zł
Wpłaty z tytułu opłaty skarbowej można dokonać w kasie urzędu
(I piętro) lub na konto Urzędu Gminy Kocmyrzów – Luborzyca
Bank Spółdzielczy Rzemiosła w Krakowie Oddział w Kocmyrzowie
85 8589 0006 0160 0680 1645 0224

Termin załatwienia
sprawy:

Do 14 dni od daty wpływu wniosku na dziennik podawczy tut. urzędu.

Tryb odwoławczy:

Nie dotyczy

Uwagi:

➢

Załączniki:

Załącznik nr 1 - Wzór wniosku

Ewidencję gruntów i budynków prowadzi Starostwo Powiatowe
w Krakowie ul. Przy Moście 1.
➢
Jeden wniosek może dotyczyć kilku działek.

