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WYDAWANIE WYPISU I WYRYSU Z MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA 

PRZESTRZENNEGO 

Wymagane dokumenty Wniosek o wydanie wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego 

Formularz do pobrania Wniosek o wydanie wypisu i wyrysu 

Sposób załatwienia sprawy Wypis i wyrys 

Komórka odpowiedzialna Referat Gospodarki Przestrzennej, Inwestycji i Drogownictwa 

 stanowisko ds. gospodarki przestrzennej, piętro, pok. 24, tel. (81) 828 70 26 

wew. 117 

Opłaty Obowiązek zapłaty opłaty skarbowej  

1) za wydanie wypisu:  

 do 5 stron- 30 zł 

 powyżej 5 stron- 50 zł 

2) za wydanie wyrysu: 

 za każdą stronę wchodzącą w skład wyrysu pełną lub rozpoczętą część 

odpowiadającą stronie formatu A4- 20zł 

 nie więcej niż 200 zł (wg załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r.  

o opłacie skarbowej: część I pkt 51), 

3) za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub 

prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii – 17 zł. Z opłaty zwolnione są 

pełnomocnictwa udzielane: małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub 

rodzeństwu albo gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony z opłaty skarbowej 

(wg załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej -

część IV). 

Opłatę można wnieść w kasie Urzędu Gminy Karczmiska lub na rachunek 

bankowy Urzędu Gminy Karczmiska nr: 52 8734 0008 0040 0299 200 0010 

Czas załatwienia sprawy Do 30 dni 

Tryb odwoławczy Nie przysługuje 

Podstawa prawna 1. Obowiązujące miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego gminy 

Karczmiska. 

2. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym (Dz. U. z 2021 r., poz. 741) 

3. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego 

(Dz. U. z 2021 r., poz. 735) 

Inne informacje 

Opis sprawy 
Zgodnie z art. 30 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 

każdy ma prawo do wglądu do studium lub planu miejscowego oraz otrzymywania 

z nich wypisów i wyrysów. 
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