
 
URZĄD GMINY KROŚCIENKO NAD DUNAJCEM 

Rynek 35, 34-450 Krościenko nad Dunajcem 
tel: 18 262-30-77, fax: 18 262-34-55, e-mail:  gmina@kroscienko.pl 

KARTA INFORMACYJNA USŁUGI 

 

Symbol: GOZ-ZP-1 

Zaświadczenie o przeznaczeniu działki w miejscowym planie 
zagospodarowania przestrzennego Gminy Krościenko nad Dunajcem lub  
w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 
Gminy Krościenko nad Dunajcem 

 

I. OPIS USŁUGI:  

Zaświadczenie wydawane jest dla celów notarialnych, podatkowo - skarbowych, do 

wniosku o wyłączenie z produkcji rolnej, do banku, do wyceny nieruchomości lub 

innych potwierdzających przeznaczenie działki lub terenu w miejscowym planie 

zagospodarowania przestrzennego Gminy Krościenko nad Dunajcem lub studium 

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Krościenko nad 

Dunajcem.  

  

II. WYKAZ WYMAGANYCH DOKUMENTÓW:   

Wniosek zainteresowanego.  

  

III. OPŁATY ZWIĄZANE Z WYKONANIEM USŁUGI:   

Zgodnie z ustawą o opłacie skarbowej (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r., poz. 

1000), opłata wynosi 17zł. (zwolnienie od opłaty wyłącznie na zasadach 

określonych w cyt. ustawie o opłacie skarbowej).  

  

IV. INFORMACJA O SPOSOBIE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW:   

Za pośrednictwem elektronicznego dziennika podawczego, pocztą na adres Urzędu, 

osobiście w siedzibie Urzędu.  

  

V. MAKSYMALNY TERMIN WYKONANIA USŁUGI:   

Bez zbędnej zwłoki, nie dłużej niż 14 dni od daty otrzymania wniosku.  

  

VI. NAZWA JEDNOSTKI WYKONUJĄCEJ USŁUGĘ, OSOBA 

ODPOWIEDZIALNA:  

Referat gospodarki nieruchomościami, ochrony środowiska i zagospodarowania 

przestrzennego. 

 

VII. PODSTAWA PRAWNA:   

Ustawa z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 

(tekst jedn. Dz. U. z 2018 roku, poz. 1945 z późn. zm.)  

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (tekst 

jedn. Dz. U. z 2018 roku, poz. 2096 z późn. zm.).  

  



VIII. INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH:   

W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych w korespondencji pisemnej / 

e-mail, których zakres może zawierać (Imię, Nazwisko, adres e-mail, telefon) 

informujemy, iż treść klauzuli informacyjnej wynikającej z Artykułu 13 ust 1 i 2 RODO 

znajduje się na głównej stronie https://bip.malopolska.pl/ugkroscienkonaddunajcem 

lub pod bezpośrednim linkiem https://bip.malopolska.pl/ugkroscienkonaddun 

ajcem,m,305612,ochrona-danych-osobowych.html. Ponadto przetwarzamy Twoje 

dane na podstawie Artykułu 6 ust 1 lit. b , c , e  

 

Klauzula informacyjna  – załącznik do Karty Informacyjnej Usługi.  

 

 

IX. DATA OSTATNIEJ AKTUALIZACJI KARTY INFORMACYJNEJ:  

14.10.2020 roku.  

  

 

 


