
 
 

KARTA USŁUG 
 

Urząd Miejski w Chojnowie 
Pl. Zamkowy 1, 59-225 Chojnów 
tel. (076) 81 88 285, fax. (076) 81 87 515 
e-mail: urzad.miejski@chojnow.eu 
godziny otwarcia: poniedziałek, środa, czwartek 7.30  – 15.30 
wtorek 7.30 – 16.30  
piątek 7.30  – 15.30 
 
 

Nazwa usługi:                     WYPIS I WYRYS Z MIEJSCOWEGO PLANU  
                                       ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO 
 
Miejsce załatwienia sprawy: 

Urząd Miejski w Chojnowie, Pl. Zamkowy 1 
Wydział Gospodarki Gruntami i Ochrony Środowiska, pokój nr 12a, II p, 
tel. (76) 81 86 684.wew.108 

Sposób załatwienia sprawy:  

 Wydanie wypisu lub wyrysu ze studium lub planu zagospodarowania                                      
przestrzennego: 

Wymagane dokumenty: 
                                                  Informacje z zakresu planowania przestrzennego są jawne – wniosek  
                                               nie  wymaga dokumentów. 

Należy wystąpić pisemnie o wydanie wypisu i wyrysu z planu określając 
miejsce lokalizacji numerami obrębu geodezyjnego i działki   lub załącznika 
graficznego w postaci mapki. 

                                            W załączeniu druk wniosku. 
 
Opłaty:                                  Opłata skarbowa: 
                                              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. 

 
Opłata skarbowa może  być dokonana  przelewem na konto lub w kasie Urzędu Miejskiego w Chojnowie. 

• Opłatę skarbową należy wpłacić  na konto:  Bank Spółdzielczy Chojnów: 

  nr  32 8644 0000 0001 4906 2000 0260  

Czas załatwienia sprawy: 
                                              do 2 tygodni, odbiór osobiście w pokoju nr 12 lub pocztą po      
                                               przedstawieniu   dowodu opłaty. 
Tryb odwoławczy: 

Nie występuje. 
 
Podstawa prawna:                 Ustawa o opłacie skarbowej z dnia 16 listopada 2006r. (tj. Dz. U. z   2018r., 

                                           poz. 1044). 
                                           Nie przewiduje się zwolnień od opłaty skarbowej. 
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Chojnów, dnia ....................................... r. 
 
Dane wnioskodawcy 
Nazwisko i Imię / Jednostka:  

............................................................................................................. 
Adres:  

............................................................................................................. 
Nr telefonu  

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

Burmistrz Miasta Chojnowa 
                                                                                     Pl. Zamkowy 1 

                                                                                        59-225 Chojnów 
                                                       

 

            Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

           Na podstawie art.30 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym (tj. Dz.U.2020 poz. 293 ) zwracam się z prośbą o wydanie wypisu i wyrysu  
z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w rejonie 
ulicy……………..……………  (obręb nr …......) oznaczonego numerem działki ……...... . 
Wypis jest potrzebny do ……………..…………………………..……………………. . .. . . . ..… 
…………………………..…………………………..…………………………..………………… 
 
 
Przedkładam następujące załączniki: 
 
………………………………………………… 
 
………………………………………………… 
 

          ..............................       
                                           /podpis wnioskodawcy/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
INFORMACJA 
Opłata  skarbowa     -   czynności urzędowe  (na podstawie ustawy z 16 listopada 2006 r.  o opłacie skarbowej – tj.  Dz.U. 
 z 2018 r. poz.1044) od wydania wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w wysokości: 
od wypisu 
 do 5 stron – 30 zł 
 powyżej 5 stron – 50 zł 
od wyrysu 
 za każdą wchodzącą w skład wyrysu pełną lub rozpoczętą  część formatu A4 – 20 zł, ale nie więcej niż 200zł. 
 


