                                                                                             ……………………….………………………………………
                                                                                                       ( miejscowoœæ, data) 
DANE  WNIOSKODAWCY
DANE  PE£NOMOCNIKA*   

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

……………………………………..……………………………
/ imiê i nazwisko/nazwa Inwestora*/

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

…………………………………………………..………………/dok³adny /adres zamieszkania/

.....................................................................................................
/telefon kontaktowy, ew. telefax, e-mail /*



UWAGA! Pe³nomocnik do³¹cza orygina³ lub urzêdowo poœwiadczon¹ kopiê pe³nomocnictwa wraz z op³at¹ 
17, 00 z³.  (art. 33 § 1 i§ 3 KPA).

……..…………………………….…………………
/imiê i nazwisko/nazwa Inwestora*/

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

…………………………………..…………………
/dok³adny adres zamieszkania/
...................................................................................
/telefon kontaktowy, ew. telefax, e-mail /

                                                     
		                  Wójt Gminy Olszanica
                                                                    38-722 Olszanica 81

W N I O S E K

o wydanie wypisu*, wyrysu*
z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
*  ze Studium uwarunkowañ i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Olszanica

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( tj. Dz. U. 2021.741, z póŸn. zm.), proszê  o wydanie  wypisu, wyrysu* o przeznaczeniu 
w  miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego / Studium uwarunkowañ i kierunków zagospodarowania przestrzennego* gminy Olszanica:

- na obszar dzia³ki (-ek)* oznaczonej numerem ewidencyjnym gruntu:
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
po³o¿onej (-ych)*  w miejscowoœci............................................................................., gm. Olszanica. 

Potwierdzam zapoznanie się z Ogólną Klauzulą Informacyjną RODO Urzędu Gminy w Olszanicy


* niepotrzebne skreœliæ                                                  ……….........................................................................
                          (podpis wnioskodawcy lub osoby bêd¹cej pe³nomocnikiem)1)	

1) Pe³nomocnik do³¹cza orygina³ lub urzêdowo poœwiadczon¹ kopiê pe³nomocnictwa (art. 33 § 1 i§ 3 Kodeksu postêpowania administracyjnego). 


Za³¹czniki:
Potwierdzenie zap³aty op³aty skarbowej (je¿eli jest wymagane);
Pe³nomocnictwo*
Inne: ……………………………………………………………

Termin wydania wypisu i wyrysu – do 14 dni.

Podstawa prawna:
	art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 
	art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 6 wrzeœnia 2001 r. o dostêpie do informacji publicznej.


Proszê podaæ formê wypisu i wyrysu np. papierowa lub ………………………………………….
(tu proszê wpisaæ ¿¹dan¹ formê wypisu i wyrysu)

Op³ata skarbowa za wydanie wypisu i wyrysu wynosi:
od wypisu:
	do 5 stron – 30 z³.;

powy¿ej 5 stron – 50 z³.
	od wyrysu:

	za ka¿d¹ wchodz¹c¹ w sk³ad wyrysu pe³n¹ lub rozpoczêt¹ czêœæ odpowiadaj¹c¹ stronie formatu A4 – 20 z³.;

nie wiêcej ni¿ – 200 z³.

opłatę skarbową, należy wpłacić na konto Urzędu  Gminy Olszanica, 
rachunek nr: 61 1130 1105 0005 2121 1820 0013


Podstawa prawna: art. 1 ust. 1 pkt. 1 lit. „a” oraz tabeli część I ust. 51 tj. załącznika do ustawy 
z dnia 16.11.2006 r. o opłacie skarbowej.




