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znak sprawy (nadaje pracownik merytoryczny)

WNIOSKODAWCA / INWESTOR

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

Imię i nazwisko wnioskodawcy / Nazwa

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

Adres zamieszkania / Siedziba
.......................................................................

Nr telefonu / e-mail

Wójt Gminy Stara Kornica
08-205 Stara Kornica 191
WNIOSEK
o wy d an ie zaświadczenia o p rz e z na c z e n iu t e ren u
w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego (MPZP)
Zwracam się z prośbą o wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu nieruchomości
w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy, lub w przypadku braku ww.
planu o potwierdzenie tego faktu, dla terenu obejmującego działkę / i:
L.p.

Numer działki

Pole powierzchni
działki
[ha]

Położenie działki
Miejscowość / Obręb ewidencyjny

1

wnoszę o wydanie zaświadczenia czy ww. działki znajdują się w obszarze rewitalizacji
lub specjalnej strefie rewitalizacji
W przypadku, gdy ww. działka(i) znajduje(ą) się na terenie nieobjętym miejscowym planem
zagospodarowania przestrzennego, proszę o wydanie zaświadczenia:
informującego o wydanej decyzji o warunkach zabudowy lub jej braku
o przeznaczeniu w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
o przeznaczeniu w planie poprzednio obowiązującym

Zaświadczenie to wymagane jest celem przedłożenia:
w biurze notarialnym
w ARiMR
w Krajowym Ośrodku Wsparcia Rolnictwa
w banku
w sądzie / Księgi Wieczyste
w Nadleśnictwie
w biurze geodezyjnym
w innym celu: .................................................................................................................
........................................................................................................................................
Inne uwagi wnioskodawcy: .........................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
Sposób odbioru:
osobiście w Urzędzie Gminy Stara Kornica
pocztą tradycyjną na adres: ...........................................................................................
........................................................................................................................................
Do wniosku dołączam:
1.
Pokwitowanie uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości 17 zł
2.
Mapa poglądowa z naniesioną lokalizacją wnioskowanego terenu
3.
Pełnomocnictwo (dołącz, jeśli jesteś reprezentowany przez pełnomocnika wraz
z dowodem zapłaty opłaty skarbowej za jego udzielenie).
4.
Wypis z ewidencji gruntów i budynków
Wyrys z ewidencji gruntów i budynków
5.
6.
inne: ............................................................................................................................
W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie
danych tzw. „RODO”) informujemy, że zasady przetwarzania Pana/Pani danych osobowych oraz przysługujące
Panu/Pani prawa z tym związane opisane są w „Klauzuli informacyjnej” zamieszczonej na stronie internetowej
gminy: http://www.kornica.org w zakładce Informator/Polityka prywatności – RODO oraz w siedzibie Urzędu Gminy
Stara Kornica.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Administratora danych osobowych Wójta Gminy
Stara Kornica. Podaję dane dobrowolnie i oświadczam, że zapoznałem/am się z treścią klauzuli informacyjnej.

Stara Kornica, dnia ................... 20…….. r.

...............................................................................
(podpis

wnioskodawcy

lub

pełnomocnika

UWAGA:

a) właściwe zaznaczyć

☒

b) Opłatę skarbową należy wnieść w kasie urzędu lub przelewem na konto przed złożeniem
wniosku.
Konto Urzędu Gminy Stara Kornica nr rachunku: 14 8035 0000 0000 1658 2000 0010 BS w Starej
Kornicy, tytułem: opłata skarbowa za zaświadczenie o przeznaczeniu terenu
c) Wydanie zaświadczenia wskazującego, czy dana nieruchomość znajduje się w obszarze
rewitalizacji, specjalnej strefie rewitalizacji oraz czy w stosunku do niej nie ustanowiono prawa
pierwokupu na rzecz Gminy Stara Kornica, zwolnione jest z opłaty skarbowej w myśl art. 2 ust. 1
pkt h ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej w związku z art. 109 ust. 1 pkt 4a i 4b
ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami.
Dotyczy to przypadku, gdy Wnioskodawca ubiega się o wydanie wyłącznie zaświadczenia
o rewitalizacji.

