KARTA USŁUGI – WYDANIE WYPISU / WYRYSU Z MIEJSCOWEGO PLANIU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
Urząd Miasta i Gminy w Wysokiej
Sprawa prowadzona przez: stanowisko ds.
Plac Powstańców Wielkopolskich 20/21
planowania przestrzennego
89-320 Wysoka
Karta Usług nr PP/7
Podstawa prawna: ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym i przepisy szczególne
Wymagane
dokumenty:
Opłaty:

- formularz „Wniosek o wydanie wypisu / wyrysu miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego”
- opłata skarbowa za wydanie wyrysu: za każdą str. formatu A4 20 zł,
całościowo nie więcej jednak niż 200 zł;
- opłata skarbowa za wydanie wypisu: do 5 str. 30 zł; powyżej 5 str.
50 zł
główne zwolnienia: jednostki budżetowe, samorządu terytorialnego i
organizacje pożytku publicznego;
- opłata skarbowa za pełnomocnictwo (opcjonalne): 17 zł,
główne zwolnienia: pełnomocnictwo udzielone mężowi, żonie,
dzieciom, rodzicom, dziadkom, wnukom lub rodzeństwu;

gdzie zapłacić: opłatę skarbową można wnieść na konto urzędu
nr 34 8940 0007 0000 0169 2000 0022 bądź w kasie urzędu, gotówką
lub kartą, (II piętro budynku), Urząd Miasta i Gminy w Wysokiej
Plac Powstańców Wielkopolskich 20/21, 89-320 Wysoka
Miejsce złożenia
kancelaria – biuro nr 26-28 (II piętro budynku)
dokumentów:
Urząd Miasta i Gminy w Wysokiej
Plac Powstańców Wielkopolskich 20/21, 89-320 Wysoka
Godziny pracy:
w poniedziałki w godzinach 700-1700,
od wtorku do piątku w godzinach 700-1500
Miejsce załatwienia stanowisko ds. planowania przestrzennego – biuro nr 25 (II piętro
sprawy:
budynku) Urząd Miasta i Gminy w Wysokiej
Plac Powstańców Wielkopolskich 20/21, 89-320 Wysoka
Kontakt:
Urząd Miasta i Gminy w Wysokiej
Plac Powstańców Wielkopolskich 20/21, 89-320 Wysoka
Tel. +48 (67) 2871004 wewn. 44 lub 2871812, fax +48 (67) 2871080
email kancelaria: office@gminawysoka.pl
email stanowisko ds. planowania przestrzennego:
budownictwo@gminawysoka.pl
Termin załatwienia sprawa zostanie załatwiona niezwłocznie; nie później niż w ciągu 7
sprawy:
dni
Tryb odwoławczy: nie służy; wypis i wyrys nie rodzi skutków prawnych; ma znaczenie
dowodowe
Inne informacje:
PONIŻEJ SZEROKI OPIS KAŻDEJ CZYNNOŚCI KTÓRA
ZOSTANIE PRZEPROWADZONA W SPRAWIE

Wypis i wyrys z miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego
Nie wiesz, jakie ustalenia dla danego terenu przewiduje miejscowy plan zagospodarowania
przestrzennego? Chcesz to sprawdzić? A może potrzebujesz wypis i wyrys z miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego? Złóż wniosek o jego wydanie. Przeczytaj opis
usługi i dowiedz się jak to zrobić.

Jak załatwić sprawę
Sprawę można załatwić:
•
•
•

podczas wizyty w urzędzie
listownie
elektronicznie, zrealizuj usługę online, potrzebny będzie profil zaufany lub podpis
kwalifikowany

Co powinieneś wiedzieć i kto może skorzystać z usługi
Każdy ma prawo otrzymać wypisy i wyrysy z miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego – zgodnie z art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym. Zatem, jeśli chcesz otrzymać wypis lub wyrys z planu
miejscowego, to nie musisz podawać powodu czy uzasadniać złożenia wniosku. Możesz
złożyć wniosek o wydanie wypisu i wyrysu zarówno z obowiązującego, jak i archiwalnego
planu.

Kiedy powinieneś załatwić sprawę
W dowolnym momencie

Gdzie załatwisz sprawę
W Urzędzie Miasta i Gminy
Pl. Powstańców Wielkopolskich 20/21
89-320 Wysoka
Składanie wniosku – kancelaria pok. Nr 26-28
Inspektor ds. planowania przestrzennego – pok. Nr 25

Co zrobić krok po kroku
1. Przygotuj i złóż wniosek
Przed złożeniem wniosku możesz w urzędzie miasta lub gminy uzyskać informację o

wysokości opłaty skarbowej, albowiem zależeć ona będzie od ilości stron wypisu i formatu
wyrysu.
W przypadku braków wniosku, np. niezapłacenia opłaty skarbowej, urząd poinformuje cię o
konieczności usunięcia tych braków w podanym terminie. Jeśli nie zrobisz tego, to nie
dostaniesz wypisu i wyrysu.
Urząd sprawdza, czy dla terenu objętego wnioskiem obowiązuje lub obowiązywał plan
miejscowy. Jeśli dla wnioskowanego obszaru taki plan nie obowiązuje (lub nie
obowiązywał), to urząd poinformuje cię, że nie może wydać ci wypisu i wyrysu. W takim
przypadku możesz złożyć wniosek o zwrot opłaty skarbowej.
Dokumenty
Formularz wniosku możesz pobrać z BIP Urzędu Miasta i Gminy Wysoka

2. Otrzymasz wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego
Jeśli przy składaniu wniosku zapłaciłeś za mało za wydanie wypisu i wyrysu to zostaniesz o
tym poinformowany. Wypis i wyrys z planu miejscowego otrzymasz po dopłacie wymaganej
kwoty.
Jeśli chcesz sprawdzić, czy przy składaniu wniosku zapłaciłeś za dużo za wydanie wypisu i
wyrysu, możesz uzyskać taką informację przy odbiorze wypisu i wyrysu. Jeżeli chcesz
odzyskać nadpłacone pieniądze, złóż wniosek o ich zwrot. Pamiętaj, że opłata skarbowa nie
podlega zwrotowi po upływie pięciu lat – licząc od końca roku, w którym wpłaciłeś
pieniądze.

Ile zapłacisz
•

Opłata skarbowa od wypisu:
o do 5 stron – 30 zł
o powyżej 5 stron – 50 zł

•

Opłata skarbowa od wyrysu:
o 20 zł za każdą pełną lub rozpoczętą część odpowiadającą stronie formatu A4
– nie więcej niż 200 zł

Zsumowana opłata za wypis i wyrys nie może przekroczyć 250 zł.
W przypadku wypisu i wyrysu z planu miejscowego ustalenie kwoty do zapłaty oznacza dla
ciebie pewne utrudnienia. Otóż, nie zawsze wiadomo ile stron będzie miał wypis i wyrys.
Możesz, przed złożeniem wniosku, skontaktować się z urzędem i dowiedzieć ile masz
zapłacić. Czasami – po złożeniu wniosku – urząd wydający wypis i wyrys poinformuje cię o
wysokości opłaty. Część urzędów pobiera tzw. opłatę minimalną, a ewentualną różnicę
dopłacisz po ustaleniu wysokości ostatecznej opłaty.

Opłaty skarbowej nie płacą m.in. organizacje pożytku publicznego, jednostki budżetowe i
jednostki samorządu terytorialnego.
Kiedy zapłacić: dowód zapłaty opłaty skarbowej musisz dostarczyć do urzędu w ciągu 3 dni
od złożenia wniosku. Takim dowodem zapłaty może być wydruk potwierdzający wykonanie
przelewu w banku.
Gdzie zapłacić: opłatę skarbową za wydanie decyzji o lokalizacji inwestycji celu
publicznego możesz wnieść na konto urzędu nr 34 8940 0007 0000 0169 2000 0022 bądź w
kasie urzędu (II piętro) gotówką lub kartą.
•

Opłata skarbowa za pełnomocnictwo (opcjonalne) – 17 zł

Jeśli do urzędu składasz pełnomocnictwo to musisz je opłacić. Nie zapłacisz za
pełnomocnictwo udzielone mężowi, żonie, dzieciom, rodzicom, dziadkom, wnukom lub
rodzeństwu.

Ile będziesz czekać
Wypis i wyrys otrzymasz w terminie do 7 dni.

Jak możesz się odwołać
Przepisy prawa nie przewidują możliwości złożenia odwołania od treści otrzymanego wypisu
i wyrysu.

wykorzystano treści z biznes.gov.pl

