URZĄD MIEJSKI W SŁUPSKU
Wydział Polityki Przestrzennej

PP VI

ZAŚWIADCZENIE O PRZEZNACZENIU TERENU
 W MIEJSCOWYM PLANIE ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO


W STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENNEGO MIASTA SŁUPSKA

Podstawa prawna:
 ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz.U. z 2018 r.,
poz. 1945 ze zmianami),
 ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2018 r.,
poz. 2096 ze zmianami),
 ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity Dz.U. z 2019r., poz. 1000 ze zmianami).
 WYMAGANE DOKUMENTY:

Wniosek o wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego
lub studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Słupska (PP-6),
 OPŁATY:

od wydania zaświadczenia - 17,00 zł,

nie podlega opłacie skarbowej wydanie zaświadczenia w sprawach nauki, szkolnictwa i oświaty pozaszkolnej
oraz ochrony zdrowia,

zwalnia się od opłaty skarbowej: jednostki budżetowe, jednostki samorządu terytorialnego, organizacje
pożytku publicznego w związku z nieodpłatną działalnością pożytku publicznego, osoby które przedstawią
zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pomocy społecznej z powodu ubóstwa.
Opłatę skarbową należy wnieść na rachunek Miasta Słupska, Plac Zwycięstwa 3 gotówką lub przelewem
na konto nr: 35 1140 1153 0000 2175 4200 1010
Wpłat gotówkowych (bez prowizji) można dokonać w kasie zlokalizowanej na terenie Urzędu Miejskiego
w Słupsku lub w placówkach mBanku.
Dla osób wpłacających z zagranicy kod SWIFT/BIC: BREXPLPWKOS.
III. TERMIN ODPOWIEDZI:

niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni od daty otrzymania wniosku o wydanie zaświadczenia.
IV.JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA
Wydział Polityki Przestrzennej, Plac Zwycięstwa 1, 76-200 Słupsk
telefon (0-59) 84 88 352, e-mail: wpp@um.slupsk.pl
V. ODWOŁANIE
Nie przysługuje.
VI. UWAGI
W przypadku braku wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia i złożenia
w Kancelarii lub sekretariacie wydziału.
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