Załącznik do Zarządzenia Nr 120.51.2018
Burmistrza Grodkowa
z dnia 31 sierpnia 2018 r.

Karta usługi
Numer karty usługi: IGP.0143.3.2018
Data utworzenia/ aktualizacji: 17-10-2018
Nazwa usługi:

Wydawanie wypisów i wyrysów z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego / ze studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego

Wydział/komórka
odpowie- Wydział Inwestycji i Gospodarki Przestrzennej
dzialna:
pok. nr 38, tel. 774040312,
Miejsce załatwienia sprawy:
Podstawa prawna:

art. 30 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073, ze zm.)

Wymagane dokumenty:

1) Wniosek,
2) Oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa upoważniającego pełnomocnika do występowania
w imieniu inwestora (wnioskodawcy),

Wysokość opłaty skarbowej:

 od wypisu do 5 stron – 30,00 zł, powyżej 5 stron – 50,00 zł,
 od wyrysu za każdą wchodzącą w skład wyrysu pełną lub
rozpoczętą część odpowiadającą stronie formatu A4 – 20,00
zł, ale nie więcej niż 200,00 zł,
 17,00 zł za wydanie zaświadczenia w przypadku braku
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Forma płatności:

Opłatę w wymaganej wysokości należy wpłacić na konto
Urzędu przelewem lub w kasie Urzędu Miejskiego w Grodkowie zlokalizowanej w siedzibie Urzędu przy ul. Warszawskiej
29,
w pokoju nr 11 w godz. :
• poniedziałek, wtorek, czwartek w godz. 7:00 – 14:00
• środa w godz. 7:00 -16:00
• piątek w godzinach 8:00-13:00.
Rachunek bankowy: Urząd Miejski w Grodkowie
Bank PKO BP nr konta : 301020 3668 0000 5202 0015 7248.

Wysokość opłaty administracyjnej:
Forma płatności:
Inne opłaty:
Termin załatwienia sprawy:
Miejsce złożenia dokumentów:
Tryb odwoławczy:
Dodatkowe informacje:

wypis i wyrys – 30 dni, zaświadczenie – 7 dni
Urząd Miejski w Grodkowie, ul. Warszawska 29,
49-200 Grodków
pok. nr 10

Załączniki do pobrania:

Opracował:

 Wniosek o wydanie wypisu i wyrysu z miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego.
 Wniosek o wydanie wypisu i wyrysu ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.

Sprawdził:

Zatwierdził:

Marta Zwolak-Kowalczyk,
17.10.2018......................................................
Kamila Rademacher, 17.10.2018
Andrzej Romian, 18.10.2018
...................... ....................
.............................................
(Imię i nazwisko, data)
(imię i nazwisko, data)
(imię i nazwisko, data)

