
RUP.6727.2………2023…… 
(wypełnia Urząd) 

……………………………………………  

  (miejscowość i data) 

WÓJT GMINY LESZNOWOLA 

ul. Gminna 60 

05-506 Lesznowola 

Wnioskodawca ............................................................................................................................ 
(imię i nazwisko lub nazwa instytucji)         

…………………………………………………………………………………………………………………………………. 

(adres) (kontakt np. telefon, e-mail - nie obowiązkowo) 

Zwracam się z prośbą o wydanie zaświadczenia czy została podjęta uchwała o ustanowieniu 

obszaru rewitalizacji oraz czy ustanowiono Specjalną Strefę Rewitalizacji w świetle 

przepisów ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 485)       

dla działki        /        działek*…………………....................................................................................... 

położonej        /        położonych*  w  miejscowości ................................................................................ 

przy ul.  ..................................................................................................................................................... 

Wyrażam zgodę na poinformowanie mnie SMS-em o odbiorze dokumentu - tak        /        nie * 

W przypadku kiedy wnioskodawca działa przez pełnomocnika należy załączyć do wniosku 

pełnomocnictwo; w przypadku kiedy wnioskodawcą jest osoba prawna należy załączyć do wniosku 

dokument potwierdzający upoważnienie osób fizycznych do wystąpienia w imieniu osoby prawnej 

(oplata skarbowa 17 zł – za złożenie  pełnomocnictwa). 

Zgodnie z Ustawą o opłacie skarbowej z dnia 16 listopada 2006 r. (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 2142 ze zm.) opłata 

skarbowa  za wydanie zaświadczenia wynosi 17 zł . 

Opłatę skarbową należy uiścić z chwilą złożenia wniosku na konto Urzędu Gminy Lesznowola nr: 55 8022 0000 

0000 0257 2000 0018.   

Składający wniosek lub pełnomocnictwo albo dokonujący zgłoszenia zobowiązany jest dołączyć dowód zapłaty 

należnej opłaty skarbowej, zwany dalej "dowodem zapłaty", albo uwierzytelnioną kopię dowodu zapłaty, nie 

później niż w ciągu 3 dni od chwili powstania obowiązku jej zapłaty. Dowód zapłaty może mieć formę wydruku 

potwierdzającego dokonanie operacji bankowej. 

Administratorem zamieszczonych w formularzu danych osobowych jest Wójt Gminy Lesznowola. Dane zbierane 

są wyłącznie w celu wydania zaświadczenia. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawienia. 

Podanie danych jest obowiązkowe i wynika z przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania 

administracyjnego.     

…………………………………… 
 (podpis Wnioskodawcy) 

* - właściwe zaznaczyć
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