Urząd Gminy w Sicienku
ul. Mrotecka 9, 86-014 Sicienko
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KARTA USŁUGI
Nr 16
z dnia
20.05.2015r.
AKTUALIZACJA
z dnia
13.01.2022r.

NAZWA USŁUGI
ZAŚWIADCZENIA O PRZEZNACZENIU TERENU W PLANIE MIEJSCOWYM
OPIS USŁUGI
Usługa umożliwia uzyskanie zaświadczenia o przeznaczeniu terenu w miejscowym planie
zagospodarowania przestrzennego lub o kierunkach zagospodarowania w studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego poprzez złożenie do Urzędu Gminy w Sicienku wniosku
w powyższej sprawie.
KOGO DOTYCZY USŁUGA
Wnioskodawcy
CZAS REALIZACJI
Do 7 dni od dnia wpływu wniosku do Urzędu Gminy w Sicienku.
WYMAGANE DOKUMENTY
1. Wniosek o wydanie zaświadczenia, który winien zawierać:
•

dokładne określenie adresu nieruchomości tj. numer ewidencyjny nieruchomości (działki),
obręb geodezyjny, miejscowość;

•

określenie zakresu żądanych informacji, tj. o istniejącym mpzp, wydanych warunkach
zabudowy, dostępie do drogi, rewitalizacji;

2. Dowód uiszczenia opłaty skarbowej;
3. W przypadku, gdy wnioskodawca reprezentowany jest przez pełnomocnika – oryginał lub
urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa.
OPŁATY
Wydanie zaświadczenia podlega opłacie skarbowej w wysokości 17 zł.
Jednocześnie wyjaśnia się, że istotą zaświadczenia jest potwierdzenie określonego faktu lub stanu
prawnego. W związku z tym, opłatę skarbową w wysokości 17 zł pobiera się od każdego
zaświadczenia urzędowego potwierdzenia określonych faktów lub stanu prawnego, nie zaś od
każdego dokumentu zaświadczenia, który może zawierać więcej niż jedno zaświadczenie.

Opłata skarbowa za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub
prokury, od każdego stosunku pełnomocnictwa lub prokury, wynosi 17 zł.
Podstawę prawną stanowi ustawa z 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej – załącznik do ustawy
„Wykaz przedmiotów opłaty skarbowej, stawki tej opłaty oraz zwolnienia” – Część II kolumna 3. ust.
21 oraz część IV kolumna 3.
Opłatę skarbową można uiścić na rachunek gminy podany poniżej:
Bank Spółdzielczy w Bydgoszczy, Oddział Sicienko,
Numer: 70 8142 1046 0000 0127 2000 0007
Obowiązek zapłaty opłaty skarbowej powstaje z chwilą złożenia wniosku
TRYB ODWOŁAWCZY - Nie dotyczy
Przysługuje zażalenie na postanowienie o odmowie wydania zaświadczenia bądź odmowie wydania
zaświadczenia o treści żądnej przez osobę ubiegającą się o nie. Zażalenie wnosi się do Samorządowego
Kolegium Odwoławczego w Bydgoszczy za pośrednictwem Wójta Gminy Sicienko w ciągu 7 dni od
dnia jego doręczenia stronie.
PODSTAWA PRAWNA
•
•
•

Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U.
z 2021 r. poz. 741 ze zm.)
Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r.
poz. 735 ze zm.)
Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2021 r. poz. 1923 ze zm.)

MIEJSCE OBSŁUGI KLIENTA - Urząd Gminy w Sicienku, ul. Mrotecka 9, 86-014 Sicienko, Referat
Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska
NUMER TELEFONU I FAXU - tel.: +48 52 58 70 770,
ADRES STRONY INTERNETOWEJ BIP – www.bip.sicienko.pl
DNI I GODZINY PRACY URZĘDU– Poniedziałek, Środa, Czwartek 7.30 - 15.30,
Wtorek 7:30 - 17.00, Piątek 7.30 – 14:00
INFORMACJE DODATKOWE

FORMULARZE DO POBRANIA
Załącznik 1: Wniosek o wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu terenu w miejscowym planie
zagospodarowania przestrzennego

