
BIP Urzędu Miejskiego w Drawsku Pomorskim Druk nr URN/1/1 do KARTY USŁUG nr URN/1/1 

……………………..…                                        ………….……………., dnia ………...…….. 
         (imię i nazwisko / nazwa firmy)                                                                                                   (miejscowość)                                                          (data) 

……………………….. 

……………………….. 
      (adres zamieszkania / siedziba firmy) 

……………………….. 
                      (tel. kontaktowy) 

       BURMISTRZ  

       DRAWSKA POMORSKIEGO 

 

 

WNIOSEK  

o wydanie wypisu/wyrysu
* 

 

1. Z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta/gminy
*
. 

2. Ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy
*
. 

 

Na podstawie art. 30 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) wnoszę o wydanie wypisu/wyrysu
*
 z ww. 

dokumentu dla obszaru obejmującego: 

- działkę/działki
*
 nr …………………………………….. w obrębie ………………………..… 

- działkę/działki
*
 nr  ………....……………………….….w obrębie ………………..………… 

- działkę/działki
*
 nr  ………....…………………………. w obrębie ………………………….. 

gmina Drawsko Pomorskie, w celu …………………………………………………………… . 

Dokument odbiorę osobiście/proszę wysłać pocztą
*
. 

 

………………….. 
             (podpis wnioskodawcy) 
W załączeniu:  

1) Dowód uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości ………… 

2) ……………………………………………………………… 

 
 
*
 niepotrzebne skreślić. 

 

Pouczenie: 

Art. 30 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80, poz. 

717) „Każdy ma prawo wglądu do studium lub planu miejscowego oraz otrzymania z nich wypisów i wyrysów” 

Stosownie do art. 6 ust.1 pkt 1) ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. Nr 225, poz. 

1635) „Obowiązek zapłaty opłaty skarbowej powstaje z chwilą dokonania zgłoszenia lub złożenia wniosku                

o dokonanie czynności urzędowej”. 

W przypadku żądania wydania wypisu/wyrysu dla obszaru objętego kilkoma miejscowymi planami, wypis/wyrys 

wydany zostanie z każdego z planów osobno po uiszczeniu stosownych opłat. 

Zgodnie z pozycją 51 część I załącznika do ustawy o opłacie skarbowej stawka opłaty skarbowej za wydanie 

wypisu lub wyrysu ze studium lub planu zagospodarowania przestrzennego wynosi: 

a) od wypisu: 

- do 5 stron – 30 zł. 

- powyżej 5 stron – 50 zł., 

b) od wyrysu: 

- za każdą wchodzącą w skład wyrysu pełną lub rozpoczętą część odpowiadającą stronie formatu A4 - 20 zł. 

- nie więcej niż 200 zł. 


