
Referat Gospodarki Gminnej
tel. (032) 225 75 03, (032) 225 75 04 wew. 35, pok. Nr 308

Osoba odpowiedzialna:
mgr inż. arch. Marzena Zawartka
mgr inż. Ewa Rzepka-Kulik

Wymagane dokumenty:
1. Wniosek  o  wypis  (i  wyrys)  ze  studium  uwarunkowań  i  kierunków  zagospodarowania 

przestrzennego.
2. Załączniki do wniosku – 2 egz. Mapy zasadniczej wraz z naniesioną mapą własnościową 

oraz orientacją (oryginalne mapy z zasobu geodezyjnego)

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 
poz. 717 z 2003 r. z późn. zm.)

Miejsce załatwienia sprawy:
Referat Gospodarki Gminnej.
Główny Specjalista: mgr inż. arch. Marzena Zawartka
Podinspektor: mgr inż. Ewa Rzepka-Kulik
II piętro, pokój nr 308
Tel. (0 32) 225 75 03, 225 75 04 wew. 35.

Godziny urzędowania: 
Główny Specjalista: mgr inż. arch. Marzena Zawartka
- w poniedziałek od 730 – 1430

- we wtorek od 900 – 1700

- w środę od 730 – 1230 
Podinspektor: mgr inż. Ewa Rzepka-Kulik
- w poniedziałek od 730 – 1530

- we wtorek od 900 – 1700

- w środę od 730 – 1530 
- czwartek od 730 – 1530

- piątek od 730 – 1530

Opłata skarbowa uiszczana w kasie Urzędu lub przelewem na rachunek Urzędu Gminy  16 1060 
0076 0000 3200 0036 9793:
-    od wypisu:

a) do 5 stron - 30 zł
b) powyżej 5 stron - 50 zł

- od wyrysu:
- za każdą wchodzącą w skład wyrysuj pełną lub rozpoczętą część odpowiadającą stronie formatu A4 - 20zł
- nie więcej niż - 200zł

Obowiązek zapłaty opłaty skarbowej powstaje z  chwilą dokonania zgłoszenia lub złożenia 
wniosku o dokonanie czynności urzędowej. Dowód zapłaty należy dołączyć do wniosku.



Chełm  Śląski, dnia .......................................
.......................................................

     (imię i nazwisko- wypełnić czytelnie)

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

.......................................................
(adres zamieszkania)

.......................................................
(telefon)

Urząd Gminy
Chełm Śląski

Proszę  o  wypis  (i  wyrys)  ze  studium  uwarunkowań  i  kierunków 

zagospodarowania przestrzennego dla działki/ek nr ...................................................... 

........................................................ zlokalizowanej/ych w Chełmie Śląskim przy ulicy 

.........................................................................................  karta  mapy  ........................, 

dodatek .........................,           obręb ............................................ .

Niniejszy wypis (i wyrys) dokonywany jest na cele ………………………....…

………………………………………………………………………………….

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

Załącznik:

2 egz. Mapy zasadniczej wraz z naniesioną mapą własnościową oraz orientacją 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt. 1 litera „a” oraz pkt 51 części I załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie 
skarbowej pobiera się opłatę skarbową 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 wyrysuj pełną lub rozpoczętą część odpowiadającą stronie formatu A4 - 20zł
b) nie więcej niż - 200zł

Obowiązek zapłaty opłaty skarbowej powstaje z chwilą dokonania zgłoszenia lub złożenia wniosku o dokonanie 
czynności urzędowej.   Opłatę skarbową uiszcza się  gotówką w kasie Urzędu lub  przelewem na rachunek Urzędu 
Gminy: 16 1060 0076 0000 3200 0036 9793. Dowód zapłaty opłaty skarbowej należy załączyć do wniosku. Dowód 
opłaty może zostać zwrócony na żądanie strony, po uprzednim zawiadomieniu urzędnika zajmującego się sprawą.


