
Gnojnik, dnia ………………………………. 

……………………………….…………..                                                                        
(wnioskodawca) 
 

…………………………………………... 

 

……………………………….…………..            
 (adres / siedziba) 

 

……………………………….……..….... 
(telefon) 

 

Wójt Gminy Gnojnik 

 

WNIOSEK O WYDANIE ZAŚWIADCZENIA O PRZEZNACZENIU DZIAŁKI 

W MIEJSCOWYM PLANIE ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO 

GMINY GNOJNIK  

 

Wnoszę  o wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu działki(-ek) ewidencyjnej(-ych) 

numer: ………………………………….……..………………………………… położonej(-ych)  

w miejscowości …………………………………….…………………….……… w miejscowym 

planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Gnojnik.  

Zaświadczenie to jest mi niezbędne w celu: ………………………………...…………………… 

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

Dokument należy wydać wg stanu: 

□*     na dzień złożenia wniosku, 

□*     na dzień …………………. 

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

(podpis wnioskodawcy) 

 

Informacja dla wnioskodawcy 

1) Ustawowy czas realizacji wniosku: niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni od daty złożenia wniosku  

o wydanie zaświadczenia.  

(podstawa prawna: art. 217-219 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego 

(tekst jednolity: Dz.U.2016.23 ze zm.)). 

2) Wysokość opłat oraz obowiązek zapłaty opłaty skarbowej powstaje z chwilą złożenia wniosku o dokonanie 

czynności urzędowej. Opłata skarbowa od wydania zaświadczenia o przeznaczeniu działki w miejscowym 

planie zagospodarowania przestrzennego wynosi 17,00 zł.  

(podstawa prawna: art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy oraz część cz. II. pkt 21 załącznika do Ustawy z dnia 16 

listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity: Dz.U.2015.783 ze zm.)). 

3) W przypadku złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa opłata wynosi 17,00 zł. Nie 

dotyczy pełnomocnictw udzielanych małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu albo gdy podmiot 

jest zwolniony od opłaty skarbowej.  

(podstawa prawna: art. 1 ust. 1 pkt 2 ustawy oraz część cz. IV załącznika do Ustawy z dnia 16 listopada 2006 

r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity: Dz.U.2015.783 ze zm.)). 

4) Wnioskodawca zobowiązany jest do dostarczenia dowodu uiszczenia opłaty skarbowej w terminie 3 dni od 

dnia złożenia wniosku. 

(podstawa prawna: § 3 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 września 2007 r. w sprawie zapłaty 

opłaty skarbowej (Dz.U.2007.187.1330)). 

5) Opłatę należy  wnieść na rachunek bankowy Urzędu Gminy Gnojnik: 

Bank Spółdzielczy Brzesko oddział w Gnojniku 

75 9453 0009 0020 0200 0039 0002 

 

*    wybrać właściwe 


