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Godziny urzędowania 
Poniedziałek: 9.00 – 17.00; Wtorek – Piątek: 7.00 – 15.00 

 
 

Mosina, dnia ……………………... 
 ....................................................................... 

IMIĘ I NAZWISKO / NAZWA 

 ....................................................................... 
ADRES 

 ............  -  .........       ........................................ 
 KOD POCZTOWY  MIEJSCOWOŚĆ 

 ....................................................................... 
TELEFON KONTAKTOWY 

Burmistrz  
Gminy Mosina 
pl. 20 Października 1 
62-050 Mosina 

 

WNIOSEK 2,3 

O WYDANIE INFORMACJI (ZAŚWIADCZENIA)  

 
Na podstawie art. 8, art. 25 ustawy z dnia 9 października 2015 r., o rewitalizacji (Dz. U. z 2017 r., poz. 1023 z 

późn.zm.), wnioskuję o wydanie informacji (zaświadczenia) o położeniu działki4.:  

 na obszarze zdegradowanym1, 

 na obszarze rewitalizacji1, 

 w specjalnej strefie rewitalizacji1 
 

działki (obręb, nr ewidencyjny):...............................................................................................................................................,  

położonej w (miasto, wieś, adres):............................................................................................................................................ 

Zaświadczenie lub postanowienie o odmowie wydania zaświadczenia1: 

1) zostanie odebrane osobiście przez wnioskodawcę, 

2) ma zostać przesłane / doręczone wnioskodawcy na w/w adres 

 
 ...................................................  

PODPIS WNIOSKODAWCY 

INFORMACJE 

1.Właściwe zaznaczyć. 

2.W przypadku złożenia wniosku przez osobę prawną, konieczne jest dołączenie dokumentów (wypis z krajowego 
rejestru sądowego, upoważnienie, pełnomocnictwo) wskazujących, iż osoba fizyczna podpisująca wniosek jest 
umocowana do występowania w imieniu danej osoby prawnej. 

http://www.mosina.pl/
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3.Zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2016 r., poz. 
1827) opłacie skarbowej podlega wydanie zaświadczenia na wniosek. W myśl załącznika do w/w ustawy 
wydanie zaświadczenia na wniosek wymaga uiszenia opłaty skarbowej w wysokości 17,00 zł. Opłata 
skarbowa pobierana jest od wszystkich zaświadczanych faktów. Z art. 6 ust. 1 pkt 2 w/w ustawy z dnia  
16 listopada 2006 r., o opłacie skarbowej wynika, że obowiązek zapłaty opłaty skarbowej powstaje z chwilą 
złożenia wniosku o wydanie zaświadczenia. Z opłaty skarbowej, na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 2 w/w ustawy jest 
zwolnione wydanie zaświadczenia w sprawach budownictwa mieszkaniowego tj. dotyczące budowy, rozbudowy, 
przebudowy, nadbudowy budynku mieszkalnego oraz zmiany sposobu użytkowania na budynek mieszkalny. 
Należy zauważyć, iż w myśl art. 9 w/w ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej opłata 
skarbowa podlega zwrotowi od wydania zaświadczenia – jeżeli mimo zapłacenia opłaty skarbowej nie 
wydano zaświadczenia. Zwrot opłaty skarbowej następuje na wniosek. Opłata skarbowa nie podlega 
zwrotowi po upływie pięciu lat od końca roku, w którym dokonano opłaty. 

4. Zgodnie z art. 8, art. 25 ustawy z dnia 9 października 2015 r., o rewitalizacji (Dz. U. z 2017 r., poz. 1023 z 
późn.zm.), Rada Miejska w Mosinie dnia 26 stycznia 2017 r., podjęła uchwałę nr XLIII/448/17 w sprawie 
wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Gminy Mosina (Dz. U. Woj. Wielkopolskiego, poz. 
1271). Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji,  obszar gminy znajdujący się w 
stanie kryzysowym z powodu koncentracji negatywnych zjawisk społecznych oraz negatywnych zjawisk w sferze 
gospodarczej, środowiskowej, przestrzenno-funkcjonalnej lub technicznej, można wyznaczyć  jako obszar 
zdegradowany.  Zgodnie z art. 10 ust. 1 i ust. 2 ustawy, obszar obejmujący całość lub część obszaru 
zdegradowanego, cechujący się szczególną koncentracją wskazanych  powyżej  negatywnych  zjawisk, na którym z 
uwagi na istotne znaczenie dla rozwoju lokalnego gmina zamierza  prowadzić rewitalizację, wyznacza się jako 
obszar rewitalizacji.  

 Potwierdzenie spełnienia przez obszar zdegradowany i obszar rewitalizacji przesłanek ich wyznaczenia wskazanych 
w art. 9 i 10 ustawy z dnia 9 października 2015 r., o rewitalizacji, określa „Diagnoza służąca wyznaczeniu obszaru 
zdegradowanego i obszaru rewitalizacji”. Wyznaczenie  obszaru  zdegradowanego  i obszaru rewitalizacji zapewni 
możliwość opracowywania „Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy dla Mosina na lata 2017 - 2027”, który 
stanowić będzie podstawowe narzędzie prowadzenia  rewitalizacji w ścisłej współpracy ze społecznością lokalną. 
Określenie obszaru rewitalizacji umożliwi planowanie i realizację przedsięwzięć, które mają przyczynić się do 
rozwiązania kluczowych problemów społecznych zidentyfikowanych na tych obszarach oraz wpłynąć na poprawę 
jakości życia mieszkańców.  

 Zgodnie z art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 9 października 2015 r., o rewitalizacji, na wniosek wójta, burmistrza albo 
prezydenta miasta rada gminy podejmuje uchwałę w sprawie ustanowienia na obszarze rewitalizacji Specjalnej 
Strefy Rewitalizacji. Rada Miejska w Mosinie nie podjęła wskazanej wyżej uchwały. 

 Należy zaznaczyć, iż obszar rewitalizacji nie może być większy niż 20% powierzchni gminy oraz zamieszkały 
przez więcej niż 30% mieszkańców gminy.  Stąd też w przypadku wniosku o wydanie informacji (zaświadczenia)  
o położeniu działki na obszarze zdegradowanym, obszarze rewitalizacji oraz w specjalnej strefie rewitalizacji, która 
nie jest położona na powyższych obszarach bądź w powyższej strefie, wydane zostanie postanowienie o odmowie 
wydania takiej informacji (zaświadczenia). 

 

 

 


