Wągrowiec, dnia ............................................

............................................................
imię i nazwisko

...........................................................
ulica

..........................................................
kod - miejscowość

..........................................................
(telefon kontaktowy)

Burmistrz Miasta Wągrowca
Proszę o wydanie:

□ wypisu
□ wyrysu
na jaki cel w

□ miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego
miasta Wągrowca

□ studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego miasta Wągrowca
przewidziana jest działka położona w Wągrowcu przy ul......................................
o numerze geodezyjnym ........................................... .
Wypis potrzebny jest celem przedłożenia w....................................
.............................................................................. .

□ Dokument odbiorę osobiście (konieczne wypełnienie pozycji „telefon kontaktowy”).
□ Proszę o przesłanie dokumentu na ww. adres.
..........................................
podpis wnioskodawcy

* zaznaczyć odpowiednie pole
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Pouczenie:
1. Do wniosku należy dołączyć kserokopię wypisu z ewidencji gruntów.
2. Zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (j.t. Dz. U. z 2019 r. poz. 1000 ze
zm.) opłata skarbowa za wydanie wypisu lub wyrysu ze studium lub planu zagospodarowania
przestrzennego kształtuje się w następujący sposób:
a) od wypisu:
- do 5 stron
30 zł
- powyżej 5 stron
50 zł
b) od wyrysu:
- za każdą wchodzącą w skład wyrysu pełną lub rozpoczętą część odpowiadającą stronie
formatu A4
20 zł
- nie więcej niż 200 zł
3. Zapłaty opłaty skarbowej dokonuje się w momencie złożenia wniosku na rachunek Urzędu: Pałucki
Bank Spółdzielczy w Wągrowcu, nr konta: 61 8959 0001 0000 5106 2000 0010. Dokonujący zapłaty
zobowiązany jest zamieścić na dowodzie wpłaty informację określającą szczegółowo przedmiot, od
którego dokonuje zapłaty opłaty skarbowej. Dowód wpłaty dołącza się do akt sprawy.
4. Zwrot opłaty skarbowej następuje na wniosek.
5. Nie podlega opłacie skarbowej między innymi dokonanie czynności urzędowej, wydanie
zaświadczenia i zezwolenia (pozwolenia, koncesji) albo złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie
pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii w sprawach:
- nauki, szkolnictwa i oświaty pozaszkolnej oraz ochrony zdrowia,
- załatwianych na podstawie przepisów ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce
nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 65),
- budownictwa mieszkaniowego
6. Zwolnione od opłaty skarbowej są:
a) pod warunkiem wzajemności, państwa obce, ich przedstawicielstwa dyplomatyczne, urzędy konsularne
i siły zbrojne, międzynarodowe organizacje i instytucje oraz ich oddziały i przedstawicielstwa,
korzystające na podstawie ustaw, umów lub powszechnie uznanych zwyczajów międzynarodowych z
przywilejów i immunitetów, a także członków ich personelu i inne osoby zrównane z nimi, jeżeli nie są
one obywatelami polskimi i nie mają miejsca stałego pobytu na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej,
b) jednostki budżetowe,
c) jednostki samorządu terytorialnego
d) organizacje pożytku publicznego, jeżeli składają podania, występują z wnioskiem o dokonanie
czynności urzędowej lub z wnioskiem o wydanie zaświadczenia lub zezwolenia, bądź wystawiają
dokumenty – wyłącznie w związku z nieodpłatną działalnością pożytku publicznego w rozumieniu
przepisów o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
e) osoby, które dokonując zgłoszenia lub składając wniosek o dokonanie czynności urzędowej albo
wniosek o zaświadczenia zezwolenia (pozwolenia, koncesji) albo składając dokument stwierdzający
udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpis, wypis lub kopię przedstawią zaświadczenie o
korzystaniu ze świadczeń pomocy społecznej z powodu ubóstwa,
f) osoby fizyczne prowadzące czynną ochronę gatunkową oraz osoby fizyczne, których gospodarstwo
rolne, leśne lub rybackie narażone jest na szkody wyrządzane przez gatunki zwierząt chronionych
nieobjęte odszkodowaniem Skarbu Państwa – wyłącznie w zakresie przedmiotów opłaty skarbowej
związanych z ochroną przyrody.
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