
*niepotrzebne skreślić 
 
Załączniki: 
1. Dowód uiszczenia opłaty skarbowej za zaświadczenie w 

wysokości 17 zł 
2. Pełnomocnictwo 

Informacja: 
sposób naliczania opłaty skarbowej od wypisu i wyrysu z planu zagospodarowania przestrzennego lub 
studium: 

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 
c) b) nie więcej niż 200 zł. 

 

  

 

Tomaszów Mazowiecki, dnia .............................................. 
                         /data/ 

 

 

DANE IDENTYFIKACYJNE WNIOSKODAWCY 

Nazwisko i imię (nazwa firmy lub instytucji) 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

Ulica 

………………………………………………………….. 
Numer domu 

…………….............. 
Nr lokalu 

……………… 

Kod pocztowy 

……………………… 
Miejscowość 

…………………………………………………… 
Telefon kontaktowy 

…………………… 

 
                       

Proszę o wydanie: 
 

1. □  
wypisu* / wyrysu*

 
/ zaświadczenia* z obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego (na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu  

i zagospodarowaniu przestrzennym - t.j. Dz. U.  z 2017r. poz. 1073); 

2. □  
wypisu* / wyrysu* ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy 

Tomaszów Mazowiecki (na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu  

i zagospodarowaniu przestrzennym - t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 1073); 

3. □  
zaświadczenia potwierdzającego, że na wskazanym terenie brak jest obowiązującego planu 

zagospodarowania przestrzennego (na podstawie art. 217 ust. 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – 

Kodeks postępowania administracyjnego - t.j. Dz. U. z 2017r., poz. 1257); 

4. □  
zaświadczenia o podjęciu uchwały w której został wyznaczony obszar zdegradowany i obszar 

rewitalizacji (na podstawie ustawy z dnia 9 października 2015 roku o rewitalizacji -  t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 

1023); 

5. □  zaświadczenia potwierdzającego, że na wskazanym terenie była wydana decyzja o ustalenie warunków 

zabudowy lub decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego; 

 

 

dla działki / działek* o nr ewid. gruntów.……….. ………………….………………………… ……………………………. 

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

położone w miejscowości ……………………………………………………..…………………………………………….… 

 

 

Uzasadnienie interesu prawnego w uzyskaniu zaświadczenia – cel, któremu ma służyć zaświadczenie: 

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

 

 

 

 

                                                                                           ............................................. 
                                                                                                                                                     / podpis/ 

 

 Urząd Gminy Tomaszów Mazowiecki 

REFERAT GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ 
 ul. Prezydenta Ignacego Mościckiego 4  

 97-200 Tomaszów Mazowiecki 


