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…………………………………………….                          Czernica, dnia …………………. 
(Wnioskodawca) 
 

……………………………………………. 
(adres wnioskodawcy) 
 

……………………………………………. 
(tel. kontaktowy, e-mail) 

 
 
 
 
 

 
Wójt Gminy Czernica 

Ul. Kolejowa 3 
Miejsce na pieczęć urzędu                                                                                                      55-003 Czernica 
 
 

WNIOSEK 
 
 

Zgodnie z art. 217 § 1 i 2 ustawy z dnia 14 marca 1960r. Kodeks postępowania 
administracyjnego,  wnoszę o wydanie: 
 

1. Zaświadczenia o przeznaczeniu działki w studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego. 

Działka nr: ………………………………………………………………………………………………….. 

Obręb: ……………………………………………………………………………………………………… 

2. Zaświadczenia o przeznaczeniu działki w miejscowym planie zagospodarowania 
przestrzennego. 

Działka nr: ………………………………………………………………………………………………….. 

Obręb: ……………………………………………………………………………………………………… 

3. Zaświadczenia o braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. 

Działka nr: ………………………………………………………………………………………………….. 

Obręb: ……………………………………………………………………………………………………… 

 
4. Zaświadczenie w sprawie obszaru rewitalizacji oraz Specjalnej Strefy Rewitalizacji na 

podstawie ustawy z dnia 9 października 2015r. o rewitalizacji. 

Działka nr: ………………………………………………………………………………………………….. 

Obręb: ……………………………………………………………………………………………………… 
 
 

Odbiór osobisty (*) 

Przesłanie na adres wnioskodawcy za zwrotnym potwierdzeniem odbioru (*) 
 

OŚWIADCZAM, IŻ: 

Wyrażam / nie wyrażam zgody* na korzystanie z mojego numeru telefonu i adresu e-mail  

w celach informacyjnych. 
 
 

         (*) zaznacz właściwe                                                                    

              

…………………………………………… 

                                                                               (podpis wnioskodawcy) 
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WYMAGANE ZAŁĄCZNIKI: 

1. Dowód wniesienia opłaty skarbowej za wydanie zaświadczenia w kwocie 17,00 zł.  

 

UWAGI: 

1. Opłata skarbowa za wystawienie dokumentu wynosi 17,00 zł i  jest naliczana na podstawie ustawy  

z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1546). Wysokość opłaty 

skarbowej w wysokości 17,00 zł od udzielonego pełnomocnictwa jest określona w załączniku do w/w 

ustawy.  

2. Opłatę skarbową wnosi się na rachunek bankowy Gminy Czernica – 62 1090 2398 0000 0001 4728 

8989 – Santander Bank Polska S.A lub w Biurze Obsługi Klienta (płatność wyłącznie kartą) 

mieszczącym się w Urzędzie Gminy Czernica, ul. Kolejowa 3 (poniedziałek – piątek od godz. 7.30 – 

15.15, oraz w środy od godz. 8.00 – 17.00). 

3. Dokumenty można odebrać w Referacie Gospodarki Przestrzennej i Inwestycji (parter, pokój nr 13). 

4. Termin załatwienia sprawy wynosi do 7 dni. 

5. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Czernica, z siedzibą w Czernicy  

przy ul. Kolejowej 3. 

 

 


