Wnioskodawca:

(miejscowość i data)

(imię i nazwisko albo nazwa)

(adres)

Miejska Pracownia Urbanistyczna
ul. Za Bramką 1
61842 Poznań

(dane niewymagane  telefon kontaktowy, adres email)

odbiór osobisty

Wniosek o wypis i wyrys
Proszę o wydanie

wypisu

wyrysu z:

(właściwe zaznaczyć)

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
planu archiwalnego obowiązujego w latach:
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Poznania

Dla obszaru (terenu):
w rejonie ulicy / adres:
nr geodezyjny działki:
nr arkusza (mapy):
obręb:
lub według załącznika graficznego.

Załączniki:
1)
2)
3)
4)

(podpis)

Opłaty
Za wydanie wypisu i wyrysu z planu miejscowego lub Studium pobiera się opłatę skarbową zgodnie z Ustawą z dnia 16 listopada
2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1546 z późn. zm.).
Opłata wynosi:
1) od wypisu:
 do 5 stron  30 zł
 powyżej 5 stron  50 zł
2) od wyrysu:
 za każdą wchodzącą w skład wyrysu pełną lub rozpoczętą część odpowiadającą stronie formatu A4  20 zł
(nie więcej niż 200 zł)
W przypadku braku możliwości jednoznacznego określenia wysokości opłaty za wyrys (zależnej od jego wielkości),
pobrana zostanie opłata minimalna, a ewentualna różnica będzie wymagana po ustaleniu wielkości docelowej wyrys.
Minimalna opłata za wypis i wyrys wynosi dla:
1) planów miejscowych  70 zł
2) Studium  110 zł

Składający wniosek zobowiązany jest dołączyć dowód zapłaty opłaty skarbowej nie później niż w ciągu 3 dni od chwili
powstania obowiązku jej zapłaty (tj. złożenia wniosku). Dowód zapłaty może mieć formę wydruku potwierdzającego
dokonanie operacji bankowej i może zostać dostarczony drogą elektroniczną na adres: informacja@poznan.mpu.pl

Wpłaty z tytułu opłaty skarbowej należy dokonywać na rachunek bankowy  Miasto Poznań Wydział Finansowy Oddział
Pozostałych Dochodów Podatkowych i Niepodatkowych, ul. Libelta 16/20, 61706 Poznań, nr rachunku:
PKO Bank Polski S.A. 94 1020 4027 0000 1602 1262 0763. Dokonując opłaty przelewem bankowym, w tytule opłaty
każdorazowo należy wpisać: "opłata skarbowa za wypis i wyrys z mpzp / Studium adres / dz. nr... ".

Brak uiszczenia opłaty skarbowej jest podstawą do pozostawienia wniosku bez załatwienia.

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych
Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Miejska Pracownia Urbanistyczna w Poznaniu z siedzibą przy ul. Za Bramką 1. Dane będą przetwarzane w celu
realizacji obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) w zakresie niezbędnym do rozpatrzenia złożonego przez Pana/Panią wniosku,
na podstawie ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. W przypadku udostępnienia danych nieobowiązkowych (numer telefonu,
adresu email) przetwarzane one będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO (wyrażona zgoda) w celach kontaktowych. Posiada Pan/Pani prawo do dostępu do swoich
danych, ich sprostowania, uzupełnienia, ograniczenia przetwarzania oraz żądania usunięcia danych, gdy dane nie są niezbędne do celów, dla których zostały zebrane
lub dane przetwarzane są niezgodnie z prawem – zgodnie z RODO. Pełna treść klauzuli informacyjnej dotyczącej przetwarzania danych osobowych w Miejskiej
Pracowni Urbanistycznej w Poznaniu dostępna jest na stronie podmiotowej w Biuletynie Informacji Publicznej Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Poznaniu,
na stronie internetowej www.mpu.pl oraz w siedzibie Pracowni.

