URZĄD MIEJSKI W BRZESKU
Wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu terenu w miejscowym planie zagospodarowania
przestrzennego lub w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY – JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA
Urząd Miejski w Brzesku, ul. Głowackiego 51, 32-800 Brzesko
Wydział Infrastruktury
I piętro, pokój nr 114, 115
GODZINY PRACY:
Poniedziałek, środa - piątek: godz. 7.30 - 15.30,
wtorek: godz. 7.30 - 16.30
PODSTAWA PRAWNA:
Ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018r. poz. 1945 )
Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2018r. poz. 2096 )
Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. – o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1000 )
WYMAGANE DOKUMENTY:
1. Wniosek o wydanie zaświadczenia, który powinien zawierać:
a) imię i nazwisko, adres oraz podpis osoby składającej wniosek,
b) określenie działki dla której ma zostać wydany dokument ( nr działki, obręb ewidencyjny )
c) cel wydania zaświadczenia
2. dowód opłaty skarbowej
3. ewentualne pełnomocnictwo
OPŁATY:
Opłata skarbowa w kwocie 17 zł za wydanie zaświadczenia.
Wydanie zaświadczenia stwierdzającego określone przeznaczenie w stosunku do kilku działek
ewidencyjnych będzie podlegało opłacie skarbowej stanowiącej odpowiedni iloczyn zaświadczanych
faktów oraz stawki opłaty – 17zł ( tj. wydanie zaświadczenia dla dwóch działek – 2x17zł=34 zł itd. )
Opłata skarbowa w kwocie 17 zł za złożenie pełnomocnictwa ( w przypadku gdy wnioskodawca działa
przez pełnomocnika )
Opłata skarbowa za złożenie pełnomocnictwa nie dotyczy pełnomocnictwa udzielonego małżonkowi,
wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu.
Numer rachunku bankowego Urzędu Miejskiego w Brzesku, na który należy dokonywać wpłaty
z tytułu opłaty skarbowej oraz innych opłat stanowiących dochód budżetu gminy: 72 8591 0007 0100
0902 1786 0004.
TRYB ODWOŁAWCZY:
Nie dotyczy.
PROCEDURA:
1. Rozpatrzenie wniosku.
2. Wydanie zaświadczenia.
UWAGI:
Zgodnie z art. 217 §2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego organ
wydaje zaświadczenie jeżeli urzędowego potwierdzenia określonych faktów lub stanu prawnego
wymaga przepis prawa oraz gdy osoba ubiega się o zaświadczenie ze względu na swój interes prawny
w urzędowym potwierdzeniu określonych faktów lub stanu prawnego.

