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WYPIS I WYRYS Z MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA 

PRZESTRZENNRGO LUB ZE STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW 

ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY I MIASTA 

  NR Iw/03 

Podstawa prawna 

 art. 30 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 ze zmianami) 

 Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. Nr 225, 
poz. 1635 ze zmianami) 

 odpowiedni miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego 

 studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 

Sposób załatwienia 
sprawy  

Wydanie wypisu lub wyrysu z: 
 odpowiedni miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego 
 studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 

gminy i miasta   

Wymagane  
dokumenty  

 Wniosek o wydanie wypisu i wyrysu zawierający: dane wnioskodawcy 
(imię i nazwisko lub nazwę instytucji, adres) oraz dane nieruchomości, 
której przeznaczenie chcemy poznać (adres i oznaczenie geodezyjne 
terenu - nazwę obrębu, numer arkusza mapy, numer działki)  

Opłaty  

 opłata skarbowa za wypis lub wyrys z miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego lub ze studium uwarunkowań 
i kierunków zagospodarowania przestrzennego: 
1) od wypisu: 

- do 5 stron – 30 zł; 
- powyżej 5 stron – 50 zł 

2) od wyrysu: 
- za każdą wchodzącą w skład wyrysu pełną lub rozpoczętą część 
odpowiadającą stronie formatu A4 

(opłatę wnosi się w kasie Urzędu Miejskiego, parter, pok. nr 2) 

Termin załatwienia 
sprawy   

14 dni od daty złożenia wniosku 

Tryb odwoławczy  Nie przysługuje tryb odwoławczy 

Komórka  
odpowiedzialna  

Referat Inwestycji, Gospodarki Przestrzennej, Drogownictwa, Gospodarki 
Komunalnej i Mieszkaniowej 

Osoba właściwa do 
załatwienia sprawy 

Halina Marczak – inspektor 
parter, pokój nr 11, tel. 276 13 54 wew. 39 

Inne informacje  
Wniosek o wydanie wypisu i wyrysu składa się w sekretariacie Urzędu 

Miejskiego  

Opracował:  Halina Marczak – inspektor – 02.11.2009r. 
Sprawdził:  Andrzej Wąsik – Kierownik Referatu Inwestycji, Gospodarki Przestrzennej, Drogownictwa, Gospodarki 
Komunalnej i Mieszkaniowej -  05.11.2009r.  
Zatwierdził:  Marek Śliwiński - Burmistrz Strzyżowa – 06.11.2009 r. 
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