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UZYSKANIE WYPISU I WYRYSU  

Z PLANU MIEJSCOWEGO LUB STUDIUM 
 

 

WYMAGANE DOKUMENTY 
 Wniosek o wykonanie wypisu i wyrysu z planu miejscowego lub studium sporządzony samodzielnie przez 

interesanta, zawierający następujące dane: 

- imię i nazwisko lub nazwę interesanta, 

- adres miejsca zamieszkania lub siedziby, 

- położenie i nr działki, 

- datę i podpis interesanta, 

- prosimy również o podanie telefonu kontaktowego oraz wyrażenie zgody na przetwarzanie danych 

osobowych, 

- dowód zapłaty opłaty skarbowej 

lub  

 Wniosek wg. ustalonego wzoru RGP-02-01. Wzór wniosku dostępny jest: 

- w biurze nr 11 ( I piętro), Segment A,  w Urzędzie, 

- na stronie internetowej www.gmina-skoki.pl 

Do wniosku należy dołączyć: 

 Dowód wniesienia należnej opłaty skarbowej. 

 

 

MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY 
Urząd Miasta i Gminy w Skokach,  ul. Ciastowicza 11, 62-085 Skoki 

Referat Gospodarki Przestrzennej 

Złożenie dokumentów: Sekretariat, pokój nr 16 (I piętro), Segment A Urzędu 

Tel. (61) 8925-800, e-mail: sekretariat@gmina-skoki.pl 

Odbiór dokumentów: biuro nr 11 (I piętro), Segment A Urzędu 

Tel. (61) 8925-820, 

Godziny obsługi interesantów: poniedziałek 9:00-17:00, wtorek-piątek 7:30-15:30 

 

 

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY 
Do 7 dni od daty złożenia kompletnego wniosku. 

 

 

SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY 
1. Pobierz i wypełnij odpowiedni wniosek o wydanie wypisu i wyrysu z planu miejscowego lub studium lub 

napisz odręcznie wniosek z uwzględnieniem danych wymienionych jak wyżej.  

2. Dokonaj wpłaty wymaganych opłat. 

3. Złóż wniosek wraz z dowodem uiszczenia opłaty w pokoju nr 16. 

4. Poczekaj na załatwienie sprawy. Pracownik poinformuje Cię o możliwości odebrania dokumentu. 

5. Istnieje możliwość doręczenia dokumentu za pośrednictwem poczty – wówczas należy na wniosku 

zaznaczyć taką formę odbioru. 

 

Dokument: wypis i wyrys aktualny na dzień sporządzenia. 
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OPŁATY 
Opłata skarbowa w wysokości: 

 od wypisu: 

- do 5 stron – 30,00 zł, 

- powyżej 5 stron – 50,00 zł, 

 od wyrysu: 

-  za każdą wchodzącą w skład wyrysu pełną lub rozpoczętą część strony formatu A4 - 20,00 zł, 

- nie więcej niż – 200,00 zł, 

Opłatę skarbową można zapłacić  

 w kasie Urzędu, ul. Ciastowicza 11, biuro nr 7, parter, Segment A Urzędu 

w godzinach: poniedziałek 9:00-16:00, wtorek-piątek 8:00-15:00 

 lub przelewem na konto BS GNIEZNO  O/SKOKI  

nr 43 9065 0006 0040 0400 0185 0001 

Proszę podać tytułem: „Opłata za wydanie wypisu i wyrysu z planu miejscowego lub studium …” 

 

  

TRYB ODWOŁAWCZY 
Brak. 

 

 

DODATKOWE INFORMACJE 
 Do wniosku można dołączyć mapę z oznaczeniem usytuowania terenu objętego wnioskiem. 

 

 

PODSTAWA PRAWNA 
 Art. 30 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. 

 Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

http://www.gmina-skoki.pl/

