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Karta informacyjna

Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego
I.

Podstawa prawna:
 Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym
(t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 293 z późn. zm.)
 Ustawa z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji
(t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 802 z późn. zm.)
 Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego
(t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.)
 Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej
(t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1000 z późn. zm.)

II.

Komórka organizacyjna załatwiająca sprawę:
 Referat Infrastruktury
pokój nr 4 na parterze budynku głównego Urzędu Gminy Niedrzwica Duża
tel. 81 5175085 wew. 27

III.

Wymagane wnioski:
 Wniosek o wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego

IV.

Wymagane załączniki:
 Potwierdzenie dokonania opłaty skarbowej - oryginał

V.

Dokumenty do wglądu:
 Brak

VI.

Termin załatwienia sprawy:
 14 dni od daty złożenia wniosku

VII.

Opłaty:
 od wypisu:
- do 5 stron - 30 zł
- powyżej 5 stron - 50 zł

 od wyrysu:
- za każdą wchodzącą w skład wyrysu pełną lub rozpoczętą część
odpowiadającą stronie formatu A4 - 20 zł
- nie więcej niż 200 zł
Opłatę skarbową należy wnieść w Kasie Urzędu Gminy Niedrzwica Duża
ul. Lubelska 30 lub przelewem na rachunek bankowy Gminy Niedrzwica Duża
w Banku Spółdzielczym w Niedrzwicy Dużej nr 53 8687 0009 2001 0000 0130 0001
VIII. Tryb odwołania:
 Brak
IX.

Uwagi:
 Wysokość należnej opłaty skarbowej w sprawie indywidualnej można przed
złożeniem wniosku ustalić osobiście lub telefonicznie z pracownikiem referatu
zagospodarowania przestrzennego i gospodarki nieruchomościami.
W większości przypadków wysokość opłaty skarbowej wynosi 70 zł.
 Wysokość opłaty skarbowej nie jest zależna od ilości wnioskowanych działek.
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