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WYDZIAŁ ODPOWIEDZIALNY: 

Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego 

Pokój 139 

tel. wewn. :222 

INFORMACJE: 

I ETAP - złożenie wniosku o wypis i wyrys ze studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego: 

1) Każdy ma prawo wglądu do studium oraz otrzymania z niego wypisów i wyrysów. 

2) Wniosek o wydanie wypisu i/lub wyrysu ze studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego, obowiązkowo musi zawierać: dane 

identyfikacyjne wnioskodawcy oraz dane wnioskowanej nieruchomości t. j. numer 

działki/ działek, numer arkusza mapy (inaczej karty mapy), nazwę obrębu 

(miejscowości, w której położona jest wnioskowana działka/ działki); 

3) We wniosku należy zakreślić czy ma być wydany tylko wypis ze studium, tylko 

wyrys ze studium czy oba dokumenty. 

Miejsce składania wniosku:  

1) Punkt kancelaryjny -  pok. 133, 

2)  Drogą pocztową pod adresem: Urząd Miejski w Kluczborku, ul. Katowicka 1,  

46- 200 Kluczbork. 

Wniosek do pobrania w pok. 139 lub poniżej (formularz pod kartą usług) 

 

 

II ETAP – odbiór wypisu i/lub wyrysu ze studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego: 

http://www.kluczbork.eu/


1) W przypadku osobistego składania wniosku o dokładnym terminie załatwienia 

sprawy wnioskodawca informowany jest przy wypełnianiu wniosku (w pok. 

139), 

2) Wypis i/lub wyrys ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego odbiera się osobiście, pok. 139, 

3) Wypisy i wyrysy wydawane są jedynie po okazaniu dowodu opłaty. 

 

OPŁATY: 

Opłata skarbowa za wydanie wypisu lub wyrysu ze studium wynosi: 

1) od wypisu: do 5 stron – 30,00zł. ( słownie: trzydzieści złotych 00/100) , powyżej 

5 stron – 50,00zł. ( słownie: pięćdziesiąt złotych 00/100), 

2) od wyrysu: za każdą wchodzącą w skład wyrysu pełną lub rozpoczętą część 

odpowiadającą stronie formatu A4 – 20,00zł. ( słownie: dwadzieścia złotych 

00/100)  nie więcej niż 200,00zł. (słownie: dwieście złotych 00/100) 

Opłatę można wnieść: 

- bezgotówkowo na rachunek Urzędu Miejskiego w Kluczborku nr rachunku 55 1240 

1662 1111 0000 2655 9410 

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY: 

Bez zbędnej zwłoki jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku. 

TRYB ODWOŁAWCZY: 

Nie dotyczy 

PODSTAWA PRAWNA: 

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

(Dz.U. z 2020r. poz. 293 z późn. zm.), 

2) Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2020r. poz. 1546 

z późn. zm.), 

3) Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U.  

z 2020r. poz. 256 z późn. zm.). 

WZÓR WNIOSKU: 

w załączeniu 

UWAGI  DODATKOWE: 



1) Studium uwarunkowań i  kierunków zagospodarowania przestrzennego obejmuje 

obszarem opracowania teren całej Gminy Kluczbork, 

2) Studium uwarunkowań i  kierunków zagospodarowania przestrzennego nie jest 

aktem prawa miejscowego - określa politykę przestrzenną gminy i stanowi 

„wytyczne” dla planów miejscowych. 

Wersja: 3 07.12.2020r. KK 

 


