
Wnioskodawca: 

…………………………………………………………………………… 
(imię, nazwisko) 

Warszawa, dnia ……………………….…… 20 …… r. 

…………………………………………………………………………… 
(jednostka)  

…………………………………………………………………………… 
(adres)  

…………………………………………………………………………… 

(telefon kontaktowy, faks, e-mail – dane niezbędne do powiadomienia 
o wysokości ewentualnej dopłaty oraz w przypadku odbioru osobistego) 

 

 
 

Wydział Architektury i Budownictwa 
dla dzielnicy ........................................  

Urzędu m.st. Warszawy 
ul. .................................................................................................... 
.......-............ Warszawa 

 
 

Wniosek 

o wydanie wypisu i wyrysu 

z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
..................................................................................................................... 

  

 

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

(t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 647 z późn. zm.) zwracam się z prośbą o wydanie wypisu i wyrysu z miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego ........................................................................................................................................  
  

1.* Dla obszaru (terenu) położonego: 

w dzielnicy ....................................................................................................................................................................... 

w rejonie ulic* / przy ulicy* ............................................................................................................ nr* ............................ 

nr(y) ewidencyjny/e działki/działek* ......................................................................... w obrębie ....................................... 

2. Cel uzyskania wypisu i wyrysu .........................................................................................................................................  

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

3. W załączeniu przekazuję:  
a.* oryginał dowodu uiszczenia opłaty skarbowej 

(w przypadku zwolnienia z opłaty skarbowej niezbędne jest wskazanie tytułu uprawniającego do takiego zwolnienia), 

b.* mapę z zaznaczonymi granicami terenu* / działki*, 

c.* ................................................................................................................................................................................... 

4. Wypis i wyrys odbiorę osobiście* / proszę przesłać na adres wnioskodawcy*. 

 

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

* – niepotrzebne skreślić 

Uwaga: Opłata skarbowa za wydanie wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w wysokości 90 zł jest wpłacana z góry 
na rachunek właściwego urzędu dzielnicy m.st. Warszawy lub w kasie urzędu dzielnicy. Przy wydaniu wypisu i wyrysu może zaistnieć konieczność 
dokonania dopłaty, w zależności od objętości wypisu i wyrysu. Opłata za wypis do 5 stron – 30 zł, powyżej 5 stron – 50 zł, za wyrys: za każdą wchodzącą 
w skład wyrysu pełną lub rozpoczętą część odpowiadającą stronie formatu A4 – 20 zł, ale nie więcej niż 200 zł. Maksymalny koszt wypisu i wyrysu – 
250 zł. Podstawa prawna: ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 1282 z późn. zm.). 

Druk: AM-03-02 (X 2013) 


