
            Słupno, dnia ……………....................... 

……………………………………. 
Imię i nazwisko wnioskodawcy 
 

……………………………………. 

……………………………………. 
Adres 

 

..................................................... 

Nr  telefonu 

                                 Urząd Gminy w Słupnie 
                         Wydział Nieruchomości 
                        i Gospodarki Komunalnej 
         

 
WNIOSEK 

o wydanie  wypisu i wyrysu  z miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego Gminy Słupno 

 

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

i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 z późn. zm.) wnoszę  

o wydanie wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  

Gminy Słupno dla dz. o nr ew. ……................................................................ położonej(ych)  

w .............................................................. na terenie zabudowy ...............................................  

Wypis i wyrys niezbędny jest w związku z ................................................................................. 

 
     

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

 

 
 
WYSOKOŚĆ OPŁATY ZA WYPIS I WYRYS: 
Czynność urzędowa podlega opłacie skarbowej: 

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. 

Pouczenie: 
Składając wniosek wnioskodawca jest zobowiązany uiścić opłatę skarbową - zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 r.  
o opłacie skarbowej (t.j.  Dz. U. z 2018 r. poz. 1044 z późn. zm.). Potwierdzenie dokonanej opłaty dołącza się do wniosku  
z chwilą jego złożenia. 
Opłaty należy dokonać  przelewem na konto Urzędu Gminy Słupno 22 9011 0005 0002 0981 2000 0020 w banku Vistula Bank 

Spółdzielczy lub w kasie Urzędu  Gminy (pok. nr 15). 

Zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 2) cytowanej ustawy nie podlega opłacie skarbowej dokonanie czynności urzędowej w sprawach 
budownictwa mieszkaniowego. 
Zwolnienia z opłaty skarbowej zgodnie z art. 7 cytowanej ustawy. 
 
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
Administratorem danych osobowych jest Wójt Gminy Słupno. Przetwarzamy Państwa dane osobowe wyłącznie w celu wykonania zadań 

Administratora, które wynikają z przepisów prawa oraz zadań realizowanych w interesie publicznym. Mają Państwo prawo dostępu  
do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia i wniesienia sprzeciwu. 

Więcej informacji znajdą Państwo na stronie www.slupno.eu w zakładce ‘ochrona danych osobowych’. 

http://www.slupno.eu/

