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URZĄD GMINY KRASNYSTAW 
22-300 Krasnystaw, ul M. Konopnickiej 4 

tel. +48 (082) 576 37 53,  fax +48 (082) 576 30 46 

email: wojt@krasnystaw.ug.gov.pl  

www: www.krasnystaw.ug.gov.pl 

KI.GK-1 

KARTA INFORMACYJNA Wersja nr 1 

z dnia 13.12.2019 r. 

Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

I Podstawa prawna 

o Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  

(Dz. U. z 2018 r., poz. 1945 z późn. zm.); 

o Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego  

(Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 z późn. zm.); 

o Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2019 r., poz. 1000 

z późn. zm.); 

II Komórka organizacyjna załatwiająca sprawę 

 

Referat Budownictwa, Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska, Pokój 206 

III Wymagane wnioski 

 

Wniosek o wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy 

Krasnystaw, F.GK-1 

IV Wymagane załączniki 

o Kopia aktualnej mapy zasadniczej do celów projektowych lub kopia mapy sytuacyjno-

wysokościowej do celów opiniodawczych (2 egzemplarze); 

o Dowód uiszczenia opłaty skarbowej. 

V Dokumenty do wglądu 

 

Brak 

VI Termin załatwiania sprawy 

 

14 dni 

mailto:wojt@krasnystaw.ug.gov.pl
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VII Opłaty 

 

Opłata skarbowa: 

a) od wypisu: 

 do 5 stron - 30 zł., 

 powyżej 5 stron - 50 zł. 
[1]

; 

b) od wyrysu: 

 za każdą wchodzącą w skład wyrysu pełną lub rozpoczętą część odpowiadającą 

stronie formatu A4 - 20 zł. 
[2]

, 

 nie więcej niż 200 zł. 

 

Opłata na rachunek bankowy w BS Krasnystaw nr: 05 8200 0008 2001 0000 2189 0002 

VIII Tryb odwołania 

 

Brak 

IX Uwagi 

 

W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany 

do ich uzupełnienia. 

Opracował 

 

 

Mariusz Zwolak 

Sprawdził 

 

 

Dariusz Harmas 

Zatwierdził 

 

 

Edyta Gajowiak-Powroźnik 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
[1] Treść wypisu zazwyczaj przekracza 5 stron, 
[2] Każda mapa wchodząca w skład wyrysu dotyczącego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Krasnystaw 
odpowiada stronie formatu A4, tzn. że opłata za wydanie wyrysu wynosić będzie co najmniej 20 zł. 


