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Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  lub

ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 

Miejsce załatwienia sprawy:

Referat Inwestycji

Pokój nr 5, tel. 0 25 757 91 50, e-mail: inwestycje@jakubow.pl

Godziny urzędowania:

                                       poniedziałek            730 – 1700

                                       wtorek – piątek       730 – 1530

                                       czwartek                 dzień wewnętrzny

Osoba do kontaktu:

Zbigniew Marusa – stanowisko ds. gospodarki przestrzennej

Sposób załatwienia sprawy:

Wydanie wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub ze 

studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 

Wymagane dokumenty:

Wniosek o wydanie wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego  lub ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego 

Formularz do pobrania:

Wniosek

Opłaty:

Opłata skarbowa za wydanie wypisu i wyrysu:
1. Wypis:

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

2. Wyrys:
             - za każdą wchodzącą w skład wyrysu pełną lub rozpoczętą część odpowiadającą stronie  
               formatu A4 – 20 zł.
             - nie więcej niż 200 zł.
Opłatę dokonuje się na konto bankowe Urzędu Gminy Jakubów BS O/Jakubów nr  61 9226

0005 0050 0294 2000 0010 (z adnotacją „za wydanie wypisu i wyrysu z miejscowego planu

zagospodarowania  przestrzennego   lub  ze  studium  uwarunkowań  i  kierunków

zagospodarowania przestrzennego”. Potwierdzenie dokonania przelewu należy dołączyć



do składanego wniosku.

Czas załatwienia sprawy:

Niezwłocznie – do 14 dni od dnia złożenia wniosku

Tryb odwoławczy:

Nie przysługuje

Podstawa prawna

1. Art. 30 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym (Dz. U. z  2015 r. poz. 199 z późń. zm.)

2. Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego

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

(Dz. U. z 2016 roku, poz. 23)

Informacje dodatkowe

Brak

Sporządził:

Zbigniew Marusa

14.09.2016 rok

Sprawdził: 

Sekretarz Gminy 

Justyna Miłaczewska

Zatwierdził: 

Wójt

Hanna Wocial



Jakubów, dnia …………………….

………………………………………..
(imię i nazwisko)

………………………………………..
(adres zamieszkania)

…………………………………….….
(nr telefonu)

Wójt Gminy Jakubów

WNIOSEK

Proszę  o  wydanie  wypisu  i  wyrysu  z  miejscowego  planu  zagospodarowania

przestrzennego /studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego */ dotyczące

działki  nr  ewidencyjny  ...........................  położonej  w  miejscowości

………….............................................. gm. Jakubów.

………………………………………..
(podpis wnioskodawcy) 

- *niepotrzebne skreślić


