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Karta Usługi  
Nr RBiPP/29. 

WNIOSEK O WYDANIE ZAŚWIADCZENIA,  
Z MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA 

PRZESTRZENNEGO / STUDIUM UWARUNKOWAŃ I 
KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA 

PRZESTRZENNEGO O PRZEZNACZENIU DZIAŁKI 

Podstawa prawna 

1. art. 30 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 
(tekst jedn. Dz. U. z 2022r. poz. 503) oraz art. 217 i 218 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. 
Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r., poz. 735 z późn. zm.). 

2. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy 
Kolbuszowa uchwalonym uchwałą Rady Miejskiej Nr XXV/207/2000 z dnia 28 czerwca 
2000 r. z późn. zm. 

3. Właściwy miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. 

Komórka  
odpowiedzialna  

Referat Budownictwa i Planowania Przestrzennego 

Osoba właściwa do 
załatwienia sprawy 

Irena Dąbek – kierownik Referatu Budownictwa i Planowania Przestrzennego 
II piętro, pokój nr 25, Tel. 2271333 wew. 344 

Sposób załatwienia sprawy  
Wydanie zaświadczenia z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego / studium 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego o przeznaczeniu działki. Odbiór 
zaświadczenia osobiście lub drogą pocztową. 

Wymagane  
dokumenty  

Wniosek o wydanie zaświadczenia zawierający: 

 imię i nazwisko lub nazwę instytucji, adres wnioskodawcy oraz dane nieruchomości, której 
przeznaczenie chcemy uzyskać.  

 nr ew. działki i jej położenie 

Wymagane formularze 
i miejsce ich udostępnienia 

druk dostępny na stronie internetowej www.kolbuszowa.pl, w Biurze Obsługi Klienta lub 
w pokoju nr 25 w Urzędzie Miejskim 

Opłaty 
1. Opłata skarbowa za wydanie zaświadczenia wynosi: 

 17 zł 

Termin załatwienia sprawy   7 dni od daty złożenia wniosku 

Tryb odwoławczy  Nie przysługuje tryb odwoławczy 

Pozostałe Informacje 
Wniosek o wydanie zaświadczenia składa się w punkcie informacyjnym Urzędu Miejskiego lub 
droga elektroniczną za pośrednictwem platformy  ePUAP. (po dokonaniu opłaty skarbowej) 

 
Opracował: Irena Dąbek– Kierownik Referatu Budownictwa i Planowania Przestrzennego 03.01.2022 r. 
Zatwierdził: Jan Zuba - Burmistrz Kolbuszowej 03.01.2022 r. 
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