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WYDANIE WYPISU I WYRYSU ZE STUDIUM UWARUNKOWAŃ
I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
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Referat Budownictwa Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Dróg
tel.: /74/ 66 33 417
Wypełniony wniosek o wydanie wypisu i wyrysu ze studium wraz z wymaganą
opłatą skarbową.
Wniosek można złożyć:
➢ w Urzędzie Gminy w Biurze Obsługi Klienta pok. Nr 1,
➢ przesłać drogą elektroniczną na adres: gmina@lagiewniki.pl,
➢ przesłać za pośrednictwem elektronicznej platformy usług
administracji publicznej ePUAP: /kn6tnt963c/skrytka,
➢ przesłać pocztą na adres: Urząd Gminy Łagiewniki, ul. Jedności
Narodowej 21, 58-210 Łagiewniki.
• Opłata skarbowa za wydanie wypisu i wyrysu ze studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego:
• 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.
• Za pełnomocnictwo: 17 zł.
• Zwolnienie z opłat na podstawie ustawy o opłacie skarbowej.
• Opłata na numer rachunku bankowego: BANK SPÓŁDZIELCZY Kobierzyce
o/Łagiewnik, NR 66 9575 1014 0030 0083 2000 0010.
1. Art. 30 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r., poz. 741)
2. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2021 r.,
poz. 1923)
3. Zmiana Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania
Przestrzennego Gminy Łagiewniki, zatwierdzona Uchwałą Rady Gminy
nr XIV/89/19 z dnia 31 października 2019 r.
Bezterminowo
•
•

Sprawy załatwiane są bez zbędnej zwłoki.
Załatwianie sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego następuje
nie później niż w ciągu 30 dni, a sprawy szczególnie skomplikowanej
następuje nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia
postępowania.
Odbiór osobiście lub za pośrednictwem poczty pod wskazany adres, po
wcześniejszym uregulowaniu opłaty skarbowej.
W postepowaniu tym nie przysługuje tryb odwoławczy.
Studium Uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego nie jest
aktem prawa miejscowego.
Wniosek o wydanie zaświadczenia ze Studium Uwarunkowań
i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego stanowi załącznik do niniejszej
karty.
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