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Nazwa usługi: 

WYDANIE WYPISU I WYRYSU Z MIEJSCOWEGO PLANU 
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO 

Podstawa prawna: 
 ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r. 

poz. 778 wraz z późniejszymi zmianami), 
 ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1764), 
 ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1827). 

Wymagane dokumenty: 
 wniosek o wydanie wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, 
 pełnomocnictwo (w przypadku ustanowienia). 

Opłaty: 
 za wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (nie podlega opłacie skarbowej 

dokonanie czynności urzędowej, wydanie zaświadczenia oraz zezwolenia w sprawach budownictwa 
mieszkaniowego): 
 do 5 stron – 30 zł, 
 powyżej 5 stron – 50 zł, 

 za wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (nie podlega opłacie skarbowej 
dokonanie czynności urzędowej, wydanie zaświadczenia oraz zezwolenia w sprawach budownictwa 
mieszkaniowego): 
 za każdą wchodzącą w skład wyrysu pełną lub rozpoczętą część odpowiadającą stronie formatu 

A4 – 20 zł, 
 nie więcej niż – 200 zł, 

 za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa – 17 zł (w przypadku ustanowienia). 

Forma płatności: 
 kasa Urzędu Gminy i Miasta w Drzewicy (II piętro), 
 rachunek bankowy nr 89 9145 1011 4000 0156 2000 0001 Bank Spółdzielczy w Przysusze Oddział 

w Drzewicy. 

Przewidywany termin załatwienia sprawy: 
 wypis i wyrys powinien być wydany bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie czternastu dni 

od dnia złożenia wniosku; nie dłuższym jednak niż dwa miesiące od dnia złożenia wniosku, jeżeli organ 
w terminie czternastu dni powiadomi o powodach opóźnienia oraz o terminie w jakim wyda wypis 
i wyrys. 

Odpowiedzialność za załatwienie sprawy: 
 nazwa stanowiska: Referent – Mariusz Skrętowski, 
 numer pokoju: 24 (II piętro), 
 numer telefonu: 48 375 67 94, 
 godziny pracy: poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek: 7.30 – 15.30, środa: 8.30 – 16.30. 

Tryb odwoławczy: 
Od wydanego wypisu i wyrysu nie przysługuje tryb odwoławczy. 

Uwagi: 
Każdy ma prawo do otrzymania wypisu i wyrysu po uregulowaniu opłaty skarbowej przewidzianej przepisami. 
Nie ma podstawy prawnej, aby uzależniać wydanie wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego od wykazania przez wnioskodawcę interesu prawnego lub faktycznego. 

Miejsce na notatki: 
 
 
 



…….……………, dnia ………………. 

WNIOSKODAWCA / INWESTOR:                                         (miejscowość, data) 

……………………………… 
(imię i nazwisko lub nazwa instytucji) 

………………………………  

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

……………………………… 
(telefon kontaktowy) 

PEŁNOMOCNIK: 

……………………………… 
(imię i nazwisko lub nazwa instytucji) 

………………………………  

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

……………………………… 
(telefon kontaktowy) 

WNIOSEK  

O WYDANIE WYPISU I WYRYSU  

Z MIEJSOWEGO PLANU 

ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO  

         Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu 

i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r. poz. 778 wraz z późniejszymi 

zmianami) proszę o wydanie wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego dla działki nr ewid. …...…………..…..………….., arkusz ………..….….., 

położonej w obrębie …..…….…….….…............, gmina Drzewica. 

Cel wydania wypisu i wyrysu ……...…………………………………………………………... 

……………………………………………………………………………..……......................... 

 

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

OPŁATA SKARBOWA: 

1. Kasa Urzędu Gminy i Miasta w Drzewicy (II piętro) lub rachunek bankowy nr 89 9145 1011 4000 

0156 2000 0001 Bank Spółdzielczy w Przysusze Oddział w Drzewicy. 

2. Za wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (oprócz budownictwa 

mieszkaniowego): 

 do 5 stron – 30 zł, 

 powyżej 5 stron – 50 zł. 

3. Za wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (oprócz budownictwa 

mieszkaniowego): 

 za każdą wchodzącą w skład wyrysu pełną lub rozpoczętą część odpowiadającą stronie formatu 

A4 – 20 zł, 

 nie więcej niż – 200 zł. 

4. Za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa – 17 zł.  

BURMISTRZ GMINY I MIASTA 

DRZEWICA 

ul. Staszica 22 

26 – 340 Drzewica 



…….……………, dnia ………………. 

MOCODAWCA:                                                                          (miejscowość, data) 

……………………………… 
(imię i nazwisko lub nazwa instytucji) 

………………………………  

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

PEŁNOMOCNIK: 

……………………………… 
(imię i nazwisko lub nazwa instytucji) 

………………………………  

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

 

PEŁNOMOCNICTWO 

 

         Ja,  niżej podpisany / a  …..…..………………………………………… zamieszkały / a 

………………………………………………………………………………………………….. 

legitymujący / a się dowodem osobistym ……………………………………. wydanym przez 

…………………………………………………………...… dnia ……………………………... 

udzielam pełnomocnictwa ………………………………………………… zamieszkałemu / ej 

………………………………………………………………………………………………….. 

legitymującemu / ej się dowodem osobisty …………………………………. wydanym przez 

…………………………………………………………...… dnia ……………………………... 

do reprezentowania mnie przed Burmistrzem Gminy i Miasta Drzewica w sprawie: 

o wydania zaświadczenia o przeznaczeniu działki, 

o wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego, 

o wydania decyzji o warunkach zabudowy, 

o wydania decyzji o przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy, 

o wydania wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, 

o wydania wypisu i wyrysu ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego, 

o wydania postanowienia opiniującego wstępny projekt podziału działki. 

 

 

…………………………… 
                                                                                                                                          (podpis mocodawcy) 

OPŁATA SKARBOWA: 

1. Kasa Urzędu Gminy i Miasta w Drzewicy (II piętro) lub rachunek bankowy nr 89 9145 1011 4000 

0156 2000 0001 Bank Spółdzielczy w Przysusze Oddział w Drzewicy. 

2. Za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa – 17 zł 


