
 

 

 

KARTA USŁUG NR:  

REFERAT INWESTYCJI, GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ, OCHRONY 

ŚRODOWISKA I GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI 

Strona nr 1 

Stron 1 

Zmiana ___ 

01.02.2022 

Nazwa usługi:  

UZYSKANIE WYPISU I WYRYSU Z MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA 

PRZESTRZENNEGO 

Podstawa prawna:  

1. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks Postępowania Administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 

735 z późn. zmianami).  

2. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. – o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r. 

poz. 741, z późn. zmianami). 

Wymagane dokumenty: 

1. Wymagane dokumenty:  

1.1 Wniosek o wydanie zaświadczenia z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na 

formularzu – formularz dostępny w Urzędzie Gminy punkt informacyjny lub na stronie www.miedziana–

gora.pl – zakładka „dla mieszkańców” - „druki do pobrania” – „Referat Inwestycji, Gospodarki 

Przestrzennej, Ochrony Środowiska i Gospodarki Nieruchomościami”.  

2.1. Potwierdzenie uiszczenia opłaty skarbowej 

Opłaty:  

Opłaty: Opłata skarbowa w wysokości:  

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 odpowiadającej stronie formatu A4 – 

20 zł  

b) Nie więcej niż – 200 zł  

Opłata skarbowa płatna w dniu złożenia wniosku w kasie Urzędu Gminy lub na konto  

nr 86 8493 0004 0020 0303 0078 0002 

Przewidywany termin załatwienia sprawy: do 14 dni 

Odpowiedzialność za załatwienie sprawy: Inspektor ds. planowania przestrzennego 

Nazwa Wydziału/Stanowiska: skrót: IGPOS/ Inspektor  

Nr pokoju: 22 

Nr telefonu: (041) 303-16-26 wew. 49 fax. (041) 303-16-05  

Godziny pracy:  poniedziałek – 8
00

  - 16
00

,   wtorek – piątek – 7
30

 - 15
30 

Tryb odwoławczy: Brak 

Uwagi: 
1. Wniosek  można  przesłać  pocztą  lub złożyć w sekretariacie Urzędu Gminy (II piętro); 

2. Informacje wysyłane są pocztą lub po uzgodnieniu odbierane osobiście; 

3. Brak uiszczenia opłaty będzie traktowany jako pozostawienie wniosku bez rozpatrzenia. 

Opracowała: 

Inspektor 

ds. planowania przestrzennego 

 

Sprawdził: 

Kierownik Referatu 

 

Zatwierdził: 

Wójt Gminy Miedziana Góra 

 

 
Urząd Gminy w Miedzianej Górze 26-085 Miedziana Góra, ul. Urzędnicza 18 

 tel. (041) 303-16-26 fax. (041)303-16-05 e-mail: sekretariat@miedziana-gora.pl www.miedziana.gora.pl 

IGPOS.72 

mailto:sekretariat@miedziana-gora.pl
http://www.miedziana.gora.pl/


                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

…………………………………….. 
(miejscowość i data) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dane Wnioskodawcy:     

 

Nazwisko i Imię / Jednostka: ........................................................................... 

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

Telefon: ................................................. 

E-mail: ................................................... 

 

                                                                         Wójt Gminy Miedziana Góra 

Ul. Urzędnicza 18 

26-085 Miedziana Góra 

 

 

WNIOSEK 

O UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI O ŚRODOWISKU I JEGO OCHRONIE 
 

Na podstawie art. 12 ust. 1 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, 

udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko 

z dnia 3 października 2008 r. (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) zwracam się z prośbą 

o udostępnienie informacji w następującym zakresie: 

 

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

........... 
(szczegółowy zakres żądanych danych) 



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

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

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

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

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

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

Okres, który żądane dane mają obejmować: 

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

 

Dodatkowe informacje, które umożliwią identyfikację żądanych danych: 

 

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

 

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

 

Sposób udostępnienia informacji
*
:  

 

� kserokopia       

�  inne   (jakie.........................................................................................................................................) 

 

Forma przekazania informacji
*
: 

 

� Przesłanie informacji  pocztą na adres ................................................................................................... 

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

� Odbiór osobiście przez wnioskodawcę 

 

                                                                                                                   ...................................................... 
                                                                                                                           ( podpis  wnioskodawcy )                   


