Urząd Miasta Milanówka
ul. Kościuszki 45
05-822 Milanówek
tel. (22) 758-30-61/62
fax.(22) 755-81-20

KARTA

USŁUG

N R PP/2

Referat Planowania Przestrzennego
i Estetyki Miasta (PP)
Nazwa usługi:

WYDANIE ZAŚWIADCZENIA O POŁOŻENIU DZIAŁKI NA TERENIE
ZDEGRADOWANYM ORAZ NA OBSZARZE REWITALIZACJI, LUB NA TERENIE
SPECJALNEJ STREFY REWITALIZACJI

Odpowiedzialny za daną usługę: Emilia Miłosz – inspektor
Nr pokoju: 32 budynek C (I piętro)
Nr telefonu: (22) 758-30-61 - wew. 213
Godz. pracy: poniedziałek 800-1800, wtorek-czwartek 800-1600, piątek 800-1500
Wymagane obowiązkowe dokumenty i wnioski:
1.

wniosek o wydanie zaświadczenia o położeniu działki na terenie zdegradowanym oraz na obszarze
rewitalizacji, lub na terenie Specjalnej Strefy Rewitalizacji, wyznaczonej zgodnie z ustawą
z dnia 09 października 2015 roku o rewitalizacji (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1023)
(do pobrania w pokoju nr 28, w punkcie obsługi interesanta oraz na stronie internetowej www.milanowek.pl wniosek w załączeniu)

Opłaty: (Opłata skarbowa za wydanie zaświadczenia w wysokości 17 zł na podstawie art. 1 ust. 1 pkt. 1) lit b) ustawy
o opłacie skarbowej z dnia 16 listopada 2006 r. (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1827 ze zm.)
Kasa czynna: w budynku A poniedziałek 1000-1700, wtorek-czwartek 900-1500, piątek 900-1400 (przerwa 1200 –1230);
w budynku C: możliwość dokonania opłaty skarbowej w Punkcie Obsługi Interesanta
Termin wydania dokumentu : do 7 dni od dnia złożenia wniosku
Tryb odwoławczy: zażalenie przysługuje jedynie od postanowienia o odmowie wydania zaświadczenia, zażalenia
rozpatruje Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Warszawie (ul. Kielecka 44,02-530 Warszawa), termin zażalenia:
7 dni od dnia doręczenia postanowienia; zażalenie należy złożyć za pośrednictwem Burmistrza Miasta Milanówka.
Odbiór dokumentu: osobiście w Referacie Planowania Przestrzennego i Estetyki Miasta w pokoju nr 28 lub za
pośrednictwem poczty.
Uwagi: dopuszcza się możliwość odbioru przez inną osobę pod warunkiem okazania pełnomocnictwa.
Osoba działająca w imieniu wnioskodawcy ma obowiązek przedłożenia oryginału lub urzędowo potwierdzonej kopii
pełnomocnictwa wraz z dowodem wniesienia należnej opłaty skarbowej za złożenie pełnomocnictwa w wysokości
17,00 zł.
Podstawa prawna:
1. ustawa z dnia 09.10.2015 r. o rewitalizacji (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1023)
2. ustawa z dnia 14.06.1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1257)
3. ustawa z dnia 16.11.2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1827 ze zm.)
Uwaga:

Aktualność kart jest sprawdzana nie rzadziej niż raz na trzy miesiące

Opracował:
Sprawdził:

Emilia Miłosz – inspektor
Anna Fabisiak – Sekretarz Miasta

data 31.10.2017 r.
data 31.10.2017 r.

