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NAZWA USŁUGI

WYDANIE WYPISU I WYRYSU Z MIEJSCOWEGO PLANU 
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO LUB ZE 
STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW 
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO 

OPIS SPRAWY - 
ZADANIA

Po złożeniu wniosku wraz potwierdzeniem uiszczenia opłaty skarbowej 
wydawany jest wypis i wyrys w formie zaświadczenia wraz 
załącznikiem graficznym. 

Wypis i wyrys może odebrać osobiście lub może zostać wysłany pocztą 
(o formie odbioru decyduje wnioskodawca). 

KOGO DOTYCZY  Wnioskodawca 

WYMAGANE 
DOKUMENTY

Wniosek o wydanie wypisu i wyrysu z miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego lub studium  powinien zawierać: 
numer działki (działek), miejscowość. 

W wypadku podziału działki (działek) do wniosku należy 
załączyć mapę ewidencyjną przedstawiającą przedmiotowy 
podział działki. 
Pełnomocnictwo w oryginale lub urzędowo poświadczony odpis 
pełnomocnictwa (w przypadku, gdy składający wniosek działa 
w imieniu innej osoby). 
Do wniosku należy dołączyć dowód wpłaty lub dokonania 
przelewu tytułem opłaty skarbowej. 

FORMULARZE, 
WNIOSKI DO 
POBRANIA

Nie dotyczy 

OPŁATY

OD WYPISU: > do 5 stron – 30,00 zł. > powyżej 5 stron – 50,00 
zł.OD WYRYSU: > za każdą wchodzącą w skład wyrysu pełną lub 
rozpoczętą część odpowiadającą stronie formatu A4 – 20,00 zł. Od 
złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub 
prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii – 17 zł (z wyłączeniem 
pełnomocnictwa udzielanego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub 
rodzeństwu albo gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony od opłaty 
skarbowej). 

Obowiązek zapłaty opłaty skarbowej powstaje z chwilą złożenia 
wniosku o wydanie wypisu i wyrysu. Zwolnienie z opłaty skarbowej 
następuje na podstawie ustawy o opłacie skarbowej. 

Wpłatę należy uiścić przelewem bankowym na konto Gminy Boguty- 
Pianki nr 17874710180260154420000020



JEDNOSTKA – OSOBA 
ODPOWIEDZIALNA

Podinspektor gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej

MIEJSCE SKŁADANIA 
DOKUMENTÓW

 Sekretariat – I piętro , pok. 107

TERMIN ZAŁATWIENIA 
SPRAWY

Bez zbędnej zwłoki .Nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia 
wniosku. .

PODSTAWA PRAWNA

1. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym (Dz.U. z 2018 poz.1945 z późn. zm.) 

2. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej ( Dz. U. z 
2019 r. poz. 1000 t.j.). 
3. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania 
administracyjnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 ze zm.)

TRYB ODWOŁAWCZY Nie dotyczy 

UWAGI I DODATKOWE 
INFORMACJE

Zgodnie z art. 30 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym – każdy ma prawo wglądu do studium lub planu  
miejscowego oraz otrzymania z nich wypisów i wyrysów

Ze studium zagospodarowania przestrzennego można zapoznać się w 
Urzędzie Gminy Boguty- Pianki, w pok. nr 102 na I piętrze. 


