KARTA USŁUGI
Urząd Gminy Kwidzyn
ul. Grudziądzka 30
82-500 Kwidzyn
Dni i godziny urzędowania:
poniedziałek, wtorek, czwartek 7.00 - 15.00,
środa 7.00 - 16.00, piątek 7.00 – 14.00.
tel.: (+48) 55 261 41 51
fax. 55 279 23 06
e-mail: urzad@gminakwidzyn.pl

GP-6
Wersja Nr 01

Data zatwierdzenia:

03.01.2022r.

Rodzaj usługi:

Zaświadczenie o przeznaczeniu działki w studium
uwarunkowań
i
kierunków
zagospodarowania
przestrzennego Gminy Kwidzyn lub miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego.

Podstawa prawna:

art. 217 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania
administracyjnego (Dz. U. z 2021 r., poz. 735 ze zm.).

Wymagane
dokumenty:

1. Osoba ubiegająca się o zaświadczenie może samodzielnie napisać
wniosek podając w nim dane pozwalające określić lokalizację obszaru oraz
cel wykorzystania zaświadczenia. Może również skorzystać z druku ………,
który jest dostępny w Urzędzie Gminy Kwidzyn - parter, pokój nr 10, tel.
55 261 41 77.
2. Załącznik:
Brak

Opłaty:

- opłata skarbowa w kwocie 17,00 zł,
- opłatę skarbową za uzyskanie zaświadczenia należy dokonać
bezpośrednio na rachunek bankowy Urzędu Miasta Kwidzyna, konto: nr 66
8300 0009 0008 2107 2000 0020 z dopiskiem: „za zaświadczenie
o przeznaczeniu …”; za poświadczenie zgodności kopii z oryginałem - 5,00
zł, za każdą stronę;
- opłatę skarbową za pełnomocnictwo należy dokonać bezpośrednio na
rachunek bankowy Urzędu Gminy Kwidzyn, PBS Kwidzyn nr 91 8300 0009
0008 2123 2000 0020 z dopiskiem opłata skarbowa za dokument
stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa, jego odpis lub kopia - od
każdego stosunku pełnomocnictwa – 17,00 zł;
OBOWIĄZEK dokonania opłaty skarbowej powstaje w chwili złożenia
wniosku o wydanie wypisu i wyrysu. Składający wniosek zobowiązany
jest załączyć dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej, pozostawiając go
w aktach sprawy.

Termin załatwienia
sprawy:

Do 7 dni.

Miejsce złożenia
dokumentów:

Urząd Gminy Kwidzyn, 82-500 Kwidzyn, ul. Grudziądzka 30,
Biuro Obsługi Klienta, pokój nr 1 (parter)
tel. 55 261 41 51
Urząd Gminy Kwidzyn, ul. Grudziądzka 30
parter, pokój nr 10
tel. 55 261 41 77

Miejsce
załatwienia
sprawy:
Osoba
odpowiedzialna:

Anna Urban – Insp. ds. gospodarki przestrzennej i budownictwa
Michalina Mazurkiewicz – Podinsp. ds. gospodarki przestrzennej

i budownictwa

Sposób
załatwienia
sprawy:

Wydanie zaświadczenia

Tryb odwoławczy

Nie przysługuje

Dodatkowe
informacje:

Szczegółowe informacje o obszarach, na których obowiązują miejscowe
plany zagospodarowania przestrzennego, można uzyskać w Urzędzie
Gminy Kwidzyn (parter, pokój nr 10), telefonicznie 55 261 41 77 lub na
stronie internetowej http://www.kwidzyn.e-mapa.net/.

* zatwierdzone karty znajdują się w zasobach Urzędu Gminy Kwidzyn

