
Pruchnik, dnia ...………........................... 

Dane wnioskodawcy: 
………………………………………… 

………………………………………… 

………………………………………… 

(nazwisko, imię, nazwa, adres, telefon) 

 

Dane pełnomocnika: 
………………………………………… 

………………………………………… 

………………………………………… 

(nazwisko, imię, nazwa, adres, telefon)   BURMISTRZ PRUCHNIKA 
         ul. Rynek 1 

                37-560 Pruchnik 
         

 

 

 

WNIOSEK O WYDANIE WYPISU I WYRYSU* ZE STUDIUM UWARUNKOWAŃ 

I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO 

 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717, z późn. zm.) proszę o 

 

wydanie wypisu i wyrysu* z studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego* 

dla działki nr ewidencyjny: 

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

w obrębie ewidencyjnym ..…………………………………………………………………….………… 

 

w celu 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

                       ……………………………… 
         (podpis wnioskodawcy / pełnomocnika) 
 

 

 

 

ZAŁĄCZNIKI DO WNIOSKU: 

 

1) Pełnomocnictwo udzielone osobie działającej w imieniu wnioskodawcy. 

2) Dowód wniesienia opłaty skarbowej od pełnomocnictwa – 17 zł (o ile dotyczy) 



 
 

INFORMACJA: 
Opłata skarbowa (Dz. U. z dnia 8 grudnia 2006 r., Nr 255, poz. 1635 z późn. zm.) 

1. Od wypisu: 

a. do 5 stron         30,00 zł,  

b. powyżej 5 stron        50,00 zł, 

2. od wyrysu: 

a. za każdą wchodzącą w skład wyrysu pełną lub rozpoczętą część odpowiadającą stronie 

formatu A4     

    20,00 zł, 

b. nie więcej niż        200,00 zł  

 

3. Za dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa lub prokury  

oraz jego odpis, wypis lub kopia - od każdego stosunku pełnomocnictwa  

(prokury)            17,00 zł 

 

Obowiązek zapłaty skarbowej od wydania wypisu i wyrysu* powstaje z chwilą złożenia wniosku  

o jego wydanie. Opłatę skarbową wpłaca się z chwilą powstania obowiązku jej zapłaty.  Zapłaty 

opłaty skarbowej dokonuje się gotówką w kasie znajdującej się w Urzędzie Miejskim w Pruchniku lub 

bezgotówkowo na rachunek Urzędu Miejskiego w Pruchniku (nr rachunku: 19 9096 0004 2003 0018 

0975 0024). 

Zwalnia się z opłaty skarbowej: jednostki budżetowe, jednostki samorządu terytorialnego, organizacje 

pożytku publicznego, jeżeli składają wniosek o wydanie zaświadczenia wyłącznie w związku z ich 

nieodpłatną działalnością pożytku publicznego w rozumieniu przepisów o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie, osoby, które składając wniosek o wydanie zaświadczenia 

przedstawiające zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pomocy społecznej z powodu ubóstwa, 

osoby fizyczne prowadzące czynną ochronę gatunkową oraz osoby fizyczne, których gospodarstwo 

rolne, leśne lub rybackie narażone jest na szkody wyrządzone przez gatunki zwierząt chronionych 

nieobjęte odszkodowaniem Skarbu Państwa - wyłącznie w zakresie przedmiotów opłaty skarbowej 

związanych z ochroną przyrody. 

 

 

* - niewłaściwe skreślić 


