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KARTA USŁUGI 

WYDWANIE WYPISÓW  I  WYRYSÓW  Z  MIEJSCOWEGO   PLANU 

ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO  MIASTA   PIŁAWA  GÓRNA LUB 

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA 

PRZESTRZENNEGO 

Podstawa prawna - Art.30 ust. oraz art. 4 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o 
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. Nr 80 
poz. 717 z późn. zm. ) 
- studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego miasta Piława Górna zatwierdzone uchwałą Nr 
111/XIX/2008 z dnia 28.05.2008 Rady Miejskiej w Piławie 
Górnej 
- obowiązujące miejscowe plany 

Komórka 

odpowiedzialna 

Zespół Samodzielnych Stanowisk Infrastruktury Miejskiej - ZPD 
 

Osoba właściwa do 

załatwienia sprawy 

Inspektor d.s Gospodarki Przestrzennej i Dróg pok. Nr 19  
telefon 74 832 4926 

Sposób załatwienia 

sprawy 

-Formularz wniosku można pobrać  w Biurze Obsługi Klienta 
pok. nr 2 oraz  na stronie internetowej  WWW.pilawagorna.pl 
- Odbiór wypisu i wyrysu w pok. Nr 19 lub pocztą za zwrotnym 
potwierdzeniem odbioru. 

Wymagane dokumenty Wypełniony wniosek ( ustalony formularz nie jest obowiązkowy, 
wnioskodawca może samodzielnie napisać wniosek, podając w 
nim dane pozwalające określić lokalizację obszaru, którego 
dotyczy wniosek), 
Załączniki: 
- nie wymagane w przypadku dokładnego  podania danych we  
   wniosku, 
- wskazana (w celu określenia terenu) mapa ewidencyjna lub     
  sytuacyjna z zaznaczeniem wnioskowanego obszaru. 

Opłaty Opłata skarbowa wg. stawek określonych  ustawą o opłacie 
skarbowej –– Dz. U. z 2012 r.  poz. 1282, którą należy uiścić  z 
chwilą złożenia wniosku, w kasie (pok. Nr 4) lub na rachunek 
tut. Urzędu Miasta Nr 83 9527 007 0042 6767 2000 0005  Bank 
Spółdzielczy w Dzierżoniowie 
( zwolnienia z opłat regulują przepisy ustawy o opłacie 
skarbowej) 



Czas załatwienia sprawy od 7 do  14 dni 

Tryb odwoławczy brak 

Inne informacje Na podstawie w.w ustawy każdy ma prawo wglądu do studium 
lub planu miejscowego oraz otrzymania z nich wypisu i wyrysu. 
Uchwały Rady Miasta w sprawie planów podlegają również 
publikacji na stronie internetowej gminy WWW.pilawagorna.pl  

Formularze do pobrania Wniosek o wydanie wypisy i wyrysu 

Opracowała:    Inspektor d.s Gospodarki Przestrzennej i Dróg 

Sprawdziła:     Sekretarz Gminy 

Zatwierdziła:   Burmistrz Piławy Górnej 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


