
  URZĄD MIEJSKI W PIŃCZOWIE 
ul. 3 Maja 10, tel.: 41 2345161; fax: 41 3572645 

e-mail: sekretariat@pinczow.com.pl 
 

 Wydział Inwestycji i Planowania Przestrzennego 
 

 
 

Pińczów, dnia ............................ 
 
...........................................................                      
               (imię i nazwisko lub nazwa) 

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

........................................................... 
                           (adres) 

........................................................... 
                          (telefon) 

 

 
W N I O S E K 

O WYDANIE WYPISU I WYRYSU 

  
Proszę o wydanie :  

 wypisu* 

 wyrysu* 

 ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego* 

 z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego* 

na dzień obowiązywania ........................................................................................................ 

dla działki (ewentualnie działek) nr ewid. : ............................................................................. 

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

położonej 

 na terenie miasta Pińczowa na obrębie* .....................................................................  

 w miejscowości* ..........................................................................................................  
 
 
                                                                                                     .......................................... 
 
                                                                                                                                      /Podpis czytelny/ 
Sposób odbioru :  

 osobisty lub przez osobę upoważnioną* 

 proszę wysłać pocztą na adres wskazany we wniosku* 
 
* zaznaczyć X w właściwym kwadracie  

 
OPŁATY: 

Za wydanie wypisu i wyrysu pobierana jest opłata skarbowa zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej               
/j.t. Dz. U. z 2014r. poz. 1628 ze zm./ w wysokości : 

1) od wypisu : 
a) do pięciu stron - 30 zł 
b) powyżej pięciu stron - 50 zł 

2) od wyrysu : 
a) za każdą wchodząca w skład wyrysu pełną lub rozpoczętą część odpowiadającą stronie formatu A4 - 20 zł 
b) nie więcej niż - 200 zł. 

Opłata płatna z chwilą złożenia wniosku w kasie Urzędu Miejskiego w Pińczowie  
lub na konto : Bank Spółdzielczy w Pińczowie nr konta 73 8509 0002 2001 0004 8767 0002. 



 
I N F O R M A C J A 

 
Zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu prze-

strzennym /j.t. Dz. U. z 2015 r., poz. 199/ każdy ma prawo wglądu do studium lub planu miejscowego 
oraz otrzymania z nich wypisów i wyrysów. 

 

Z wnioskiem o wydanie wypisu i wyrysu ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania prze-
strzennego gminy lub z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego może wystąpić w formie 
pisemnej każdy podmiot, bez konieczności wykazywania interesu prawnego lub interesu faktycznego (art. 61 
Konstytucji RP gwarantuje każdemu obywatelowi prawo do informacji, realizowane na zasadach określonych              
w ustawie z dnia 06 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej /j.t. Dz. U. z 2014 r., poz. 782         
ze zm./. 

Należy odróżnić wypis i wyrys ze studium lub z planu miejscowego, które są dostępne na pisemny wniosek, 
od wglądu do w/w dokumentów, który powinien nastąpić niezwłocznie bez pisemnego wniosku.  

W odróżnieniu od prawa wglądu do aktów planowania gminnego, które są udostępniane bezpłatnie, uzyska-
nie wypisów i wyrysów ze studium i planów miejscowych wymaga uiszczenia stosownej opłaty mającej od-
powiadać kosztom sporządzenia powyższych dokumentów. Ustalenia jej wysokości dokonuje się na zasa-
dach przewidzianych w przepisach ustawy z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej (j.t. Dz. U.        
z 2014 r., poz. 1628 ze zm.). 

Zgodnie z wyrokiem WSA we Wrocławiu z dnia 13 października 2010 r., II SA/Wr 436/10, LEX nr 688539, 
treść planu miejscowego, podobnie jak treść innych przepisów prawa powszechnie obowiązujących, nie 
podlega udostępnieniu w formie zaświadczenia. Tryb uzyskania informacji o treści planu miejscowego,           
w zakresie, w jakim istnieje możliwość wydawania wypisów i wyrysów planów miejscowych, wyłącza moż-
ność wydawania w tym zakresie zaświadczeń w trybie art. 217 i 218 k.p.a. 

W wyroku WSA w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 6 maja 2010 r., II SAB/Go 15/10, Wspólnota 2010, nr 25, 
s. 45, sąd ten stwierdził, że organ administracji udzielając informacji, może podać tylko te dane, które wyni-
kają z treści aktów prawa. Nie jest on obowiązany ani uprawniony do wyjaśniania pojęć użytych w części 
tekstowej planu. Plan miejscowy jest aktem prawa miejscowego, tak więc wykluczone jest interpretowanie 
jego zapisów czy części graficznej w trybie ustawy o dostępie do informacji publicznej. 

Wypis i wyrys z planu miejscowego zostanie wykonany i wydany tylko dla obszarów objętych miejscowym 
planem zagospodarowania przestrzennego. W przypadku braku obowiązywania dla danego terenu planu 
miejscowego – należy zwrócić się z wnioskiem o wydanie stosownego zaświadczenia.  

Ponieważ art. 30 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym nie wskazuje terminu, w jakim 
organ ma obowiązek przygotować wypis lub wyrys ze studium lub planu miejscowego, zgodnie z art. 13 ust. 
1 ustawy o dostępie do informacji publicznej wydanie wypisu lub wyrysu powinno nastąpić bez zbędnej 
zwłoki, jednak nie później niż w terminie 14 dni od złożenia wniosku. 


