URZĄDMIASTACHEŁMŻY
87-140 Chełmża, ul. Gen. J. Hallera 2.
tel. 56 - 6752291, fax. 56 - 675 2122
www.chelmza.pl, um@chelmza.pl, burmistrz@chelmza.pl

KARTA USŁUG
ŚWIADCZONYCH W URZĘDZIE MIASTA CHEŁMŻY
NR GKM 12
Wydział Gospodarki Miejskiej (GKM)
Nazwa usługi:
UDZIELENIE INFORMACJI Z MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENNEGO.
Odpowiedzialny za usługę: Hanna Zielińska – inspektor
Nr pokoju: 17 – Mały Ratusz I piętro
Nr telefonu: (56) 675-22-91 w. 48
Godziny pracy: poniedziałek, środa, czwartek, piątek 700- 1500 , wtorek 800 - 1600
Wymagane dokumenty i wnioski:
Wniosek o wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu nieruchomości w miejscowym
planie zagospodarowania przestrzennego do odbioru w pokoju nr 17 lub w załączeniu.
Opłaty: 5,00 zł za wniosek + 0,50 zł za każdy załącznik oraz 11,00 zł za zaświadczenie,
w znakach skarbowych uiszczonych na podaniu.
Kasa czynna:
poniedziałek, środa, czwartek, piątek od 700-1000 i od 1100-1415
wtorek od 800 – 1000 i od 1100 – 1515
Ustawowy termin odbioru zaświadczenia: 7 dni od dnia złożenia wniosku.
Tryb odwoławczy: nie przysługuje
Odbiór dokumentów: osobiście w pokoju numer 17 ,za pośrednictwem poczty lub przez
osobę posiadającą stosowne upoważnienie.
Podstawa prawna:
1. Ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /
Dz. U z 2003r. Nr 80,poz.717 z poźn.zm./
2. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego /Dz.U. z
2000r.Nr 98,poz.1071 z późn.zm./
3. Ustawa z dnia 9 września 2000r,.o opłacie skarbowej / tekst jednolity Dz.U z 2004r.
Nr 253,poz.2532 z późn.zm./
Uwaga:

Aktualność kart jest sprawdzana nie rzadziej niż raz na trzy miesiące

Opracował:
Sprawdził:
Zatwierdził:

Hanna Zielińska – inspektor
Janusz Wilczyński
Marek Kuffel

data 29.07.2005r.
data 29.07.2005r.
data 29.07.2005r.

Chełmża, dnia ...................
.....................................................
( imię i nazwisko)

................................................
( adres zamieszkania)

..................................................
..................................................
( numer telefonu)

BURMISTRZ MIASTA
CHEŁMŻY

Proszę o wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu w miejscowym planie
zagospodarowania przestrzennego miasta Chełmży, nieruchomości oznaczonej numerem
geodezyjnym ............................ z obrębu........, zlokalizowanej w Chełmży przy
ul. ........................................................... .
Niniejsze

zaświadczenie

jest

niezbędne

w

celu

przedłożenia

w .............................................................................................................................................

............................................
( podpis wnioskodawcy)

