
URZĄD MIASTA Mszana Dolna
Stanowisko pracy ds. gospodarki przestrzennej

 i budownictwa

Wydawanie wypisów i wyrysów z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
Wydawanie wypisów i wyrysów ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego.
Sprawę załatwia
Stanowisko pracy ds. gospodarki przestrzennej i budownictwa
przyjmowanie wniosków – II piętro pok. 11, tel. (0-18) 331–00-59 wew. 206

• Władysław Malec
Przyjmowanie wniosków:
Poniedziałek – godz. 8.00 – 16.00
Wtorek – Piątek – godz. 7.30 – 15.30
Dokumenty od wnioskodawcy (strony)
Wniosek strony powinien zawierać:

a. imię i nazwisko lub nazwę oraz adres wnioskodawcy, 
b. oznaczenie nieruchomości – numer działki i obrębu ewidencyjnego oraz kserokopię mapy 

ewidencji gruntów z zaznaczonym terenem, o którym mowa we wniosku – przy wniosku o 
wyrys i wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, 

c. wskazanie konkretnej części tekstowej oraz odpowiedniej planszy lub jej fragmentu – przy 
wniosku o wyrys i wypis ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego. 

Informacje na temat opłat
Opłata skarbowa od wydania wypisu lub wyrysu ze studium lub planu zagospodarowania przestrzennego 
wynosi: 

1. od wypisu:
a. do 5 stron – 30 zł, 
b. powyżej 5 stron – 50 zł; 

2. od wyrysu:
a. za każdą wchodzącą w skład wyrysu pełną lub rozpoczętą część odpowiadającą 

stronie formatu A4 – 20 zł, 
b. nie więcej niż 200 zł. 

Wpłat z tytułu opłaty skarbowej można dokonywać na rachunek bankowy Urzędu Miasta Mszana Dolna 
Bank Spółdzielczy 67 8808 0006 0010 0000 0563 0037 i w kasie Urzędu. 
Forma załatwienia
Wydanie wypisu i wyrysu po przedłożeniu potwierdzenia zapłaty należnej opłaty skarbowej. 
Przewidywany termin załatwienia
W ciągu miesiąca, a w sprawach szczególnie skomplikowanych – nie później niż w ciągu dwóch miesięcy 
od daty wpływu wniosku. 
Podstawa prawna

1. Art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717, z późn. zm.) 

2. Art. 35 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 
2000 r. Nr 98, poz. 1071, z późn. zm.) 

3. Art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy oraz część I ust. 51 załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 
2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 225, poz. 1635)

Dostępność procedury
1.  Biuletyn Informacji Publicznej Miasta Mszana Dolna.
2.  Biuro Obsługi Mieszkańców Urzędu Miasta Mszana Dolna


