
WYPISY I WYRYSY Z MIEJSCOWEGO PLANU I STUDIUM

Sprawę załatwia:

Wydział Rozwoju, Inwestycji i Planowania Przestrzennego
(budynek B, pokój nr 12, tel. 068 383 50 17 wew. 312 - I-piętro nad biblioteką)
Wniosek składa się w Biurze Obsługi Interesanta

Dokumenty od wnioskodawcy:

Wniosek o wydanie wypisu z określeniem miejscowości i podaniem numerów geodezyjnych 
działek  i  ich  powierzchni  sporządzony  samodzielnie  lub  w  Biurze  Obsługi  Interesanta. 
Wniosek  powinien  ponadto  zawierać:  imię,  nazwisko  i  adres  lub  nazwę  i  siedzibę 
wnioskodawcy, numer telefonu oraz opłaty skarbowe.
Jeżeli strona nie wpłaciła opłat wzywa się do ich wniesienia w terminie od 7 do 14 dni. Jeżeli 
w wyznaczonym terminie należności nie zostaną uiszczone wniosek podlega zwrotowi lub 
czynność uzależniona od opłat zostanie zaniechana.

Forma załatwienia sprawy:

Wypis  i  wyrys  z  miejscowego  planu  zagospodarowania  przestrzennego  lub  studium 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego w formie zaświadczenia.
Zaświadczenie zostanie przesłane do wnioskodawcy listem poleconym.
Odbiór osobisty jest możliwy po wcześniejszym uzgodnieniu terminu.

Termin załatwienia sprawy:

Tryb  ustawowy  przewiduje  maksymalnie  7  dni  na  wydanie  zaświadczenia,  jednak  w 
większości przypadków, zaświadczenie wydawane jest w ciągu 2-3 dni.

Opłaty
• od wypisu

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

• od wyrysu
- za  każdą  wchodząca  w  skład  wyrysu  pełną  lub  rozpoczętą  część 

odpowiadającą stronie formatu A4 – 20 zł
- nie więcej niż – 200 zł

• zwolnione od opłat są jednostki państwowe



Opłatę skarbową należy uiścić:
• na konto bankowe BZ WBK O/Krosno Odrzańskie numer 91 1090 1551 0000 

0000 5500 1055
• w kasie Urzędu Miasta w Krośnie Odrz. ul. Parkowa 1 w godz. 8:30 do 14:00
• w Biurze Obsługi Klienta w Urzędzie Miasta w Krośnie Odrz. w godz.  7:30 do 

8:30 oraz 14:00 do 15:30.
Oryginał dowodu wpłaty lub potwierdzenie przelewu należy dołączyć do wniosku.

Podstawa prawna:
Art. 30 ustawy z dnia 27 marca 2003 r.  o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 
(Dz.U. Nr 80, poz.717 z późn. zm.)
Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz.U. Nr 225, poz. 1635)
Art. 217 – 220 Kodeksu Postępowania Administracyjnego (t.j. z 2000r. Dz.U. Nr 98 poz.1071 
ze zm.).


