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Wydział:  STRATEGII I ROZWOJU GMINY 
 

Nazwa usługi:   

ZAŚWIADCZENIE O PRZEZNACZENIU TERENU W MIEJSCOWYM PLANIE 
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO 

Karta usługi 

Karta usługi zawiera opis procedury załatwienia sprawy. 

Wymagane dokumenty 

Wniosek o wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu terenu w miejscowym planie zagospodarowania 

przestrzennego winien zawierać:  

Oznaczenie: 

 numer ewidencyjny nieruchomości 

 obręb ewidencyjny 

Załączniki: 

   mapa przedstawiająca położenie i geometrię działek ewidencyjnych, 
   w przypadku załatwiania sprawy za pośrednictwem pełnomocnika, pełnomocnik dołącza do 

wniosku oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa.  

 

Miejsce złożenia dokumentów 

Wniosek należy złożyć w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Kaletach (pokój nr 22), ul. Żwirki i Wigury 2, 

42-660 Kalety. 

Opłaty 

- 17 zł za wydanie zaświadczenia 



Zgodnie z załącznikiem do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2012 poz. 

1282 ze zm.) część I, pozycja 51 

Opłata pobierana z chwilą złożenia wniosku.  

Opłata uiszczana na rachunek bankowy: 

Międzypowiatowy Bank Spółdzielczy, Oddział w Woźnikach  

74 8279 1023 0202 6204 2002 0001 

Dowód wpłaty należy dołączyć do wniosku. 

Termin i sposób załatwienia 

Załatwienie sprawy powinno nastąpić  bez zbędnej zwłoki  nie później niż w ciągu 7 dni. 

Podstawa prawna 

Art. 217 § 1 i § 2 pkt 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst 

jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 267), w związku z art. 30 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i 

zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2012, poz. 647) 

Tryb odwoławczy 

Odmowa wydania zaświadczenia bądź zaświadczenia o treści żądanej przez osobę ubiegającą się o nie 

następuje w drodze postanowienia, na które służy zażalenie. Zażalenie wnosi się do Samorządowego 

Kolegium Odwoławczego, za pośrednictwem organu, który wydał odmowę wydania zaświadczenia, w 

terminie siedmiu dni od dnia doręczenia postanowienia stronie. 

Dodatkowe informacje, uwagi 

Urząd Miejski w Kaletach 
42-660 Kalety, 

ul. Żwirki i Wigury 2, 

II piętro, pokój  25 tel. 34 352 76 50 

Formularze i wnioski do pobrania: 
Załącznik 1 - Wniosek o wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu terenu w miejscowym planie 
zagospodarowania przestrzennego.  

 


