
 
 

 

 
Urząd Miasta i Gminy w Ka ńczudze 

 
Ul. M. Konopnickiej 2, 37-220 Kańczuga, tel. /0 – 16/ 642 31 42, 
                                                                    fax. /0 – 16/ 642 66 30 

e-mail: sekretariat@kanczuga.pl 
www.kanczuga.pl  

Godziny otwarcia Urzędu: poniedziałek – piątek: 7.30-15.30, środa: 7.00-15.00 

WYPIS I WYRYS Z MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA 
PRZESTRZENNEGO ORAZ WYDANIE ZAŚWIADCZENIA O LOKALIZACJI 

DZIAŁKI 

  NR RG/03 

Podstawa prawna 

� art. 30 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 778) 

� Ustawa z dnia 16 listopada 2006r o opłacie skarbowej(Dz.U. z 2015 r. poz. 783 z 
późn. zmianami) 

� Odpowiedni miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego 
� Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego 

Sposób załatwienia 
sprawy  

� Wydanie wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego lub studium i doręczenie go drogą pocztową lub 
przekazanie zainteresowanemu 

� Wydanie zaświadczenia o położeniu działki i doręczenie go drogą pocztową 
lub przekazanie zainteresowanemu 

Wymagane  

dokumenty  

� Wniosek o wydanie wypisu i wyrysu lub zaświadczenia zawierający: dane 
wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwę instytucji, adres) oraz dane 
nieruchomości, której przeznaczenie chcemy poznać (adres i oznaczenie 
geodezyjne terenu - nazwę obrębu, numer arkusza mapy, numer działki)  

Opłaty  

� opłata skarbowa: 
a)od wypisu 

− do 5 stron 30zł 

− powyżej 5 stron 50zł  
b)od wyrysu 
- za każdą wchodzącą w skład wyrysu pełną lub rozpoczętą część 
odpowiadającą stronie formatu A4:20zł ale nie więcej niż 200zł 

c)za zaświadczenie 
- 17 zł 

(opłatę wnosi się w kasie Urzędu Miasta i Gminy Kańczuga, pok. nr 30 
IIpiętro lub na rachunek bankowy Nr 52 9096 0004 2004 0041 6713 0001) 

Termin załatwienia 
sprawy   

14 dni od daty złożenia wniosku 

Tryb odwoławczy  
Nie przysługuje tryb odwoławczy 

Komórka  
odpowiedzialna  

Inspektor ds. budownictwa i rozwoju gospodarczego. 

Osoba właściwa do 
załatwienia sprawy 

Grzegorz Magoń – Inspektor 
Ip, pokój nr 20, tel. 016 642 37 10 

Inne informacje  
Wniosek o wydanie wypisu i wyrysu składa się w sekretariacie Urzędu Miasta 
i Gminy Kańczuga p.13 lub drogą pocztową   

Opracował:  Grzegorz Magoń - Inspektor – 21.06.2016 r. 
Sprawdził:  Teresa Argasińska  – Sekretarz Urzędu Miasta i Gminy Kańczuga -  21.06.2016 r. 
Zatwierdził:  Jacek Sołek  – Burmistrz Miasta i Gminy Kańczuga – 21.06.2016 r. 

 


