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WYPIS I WYRYS ZE STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW 
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY DOBRODZIEŃ 
 

Miejsce 
załatwienia 

sprawy: 

Samodzielne Stanowisko ds. Budownictwa 
Ewald Zajonc- Inspektor ds. budownictwa 
Pokój nr 1- parter tel. (34) 3575 100 wew. 26 
Godziny pracy: od poniedziałku do piątku 730 - 1530    

Wymagane 
dokumenty: 

1. Wniosek strony 
2. Wymagana może być kserokopia mapy ewidencyjnej z zaznaczoną działką 
Wniosek może być sporządzony samodzielnie lub przy wykorzystaniu dostępnego wzoru 
 

Opłaty: 

- od wypisu : 

     - do 5 stron  - 30,00 zł , 
     - powyżej 5 stron – 50 zł ; 

- od wyrysu : 

     - za każdą stronę A4 - 20,00 zł ( nie więcej jak 200,00 zł ) 

Opłata skarbowa uiszczana w kasie tut. Urzędu lub przelewem na konto (przy składaniu wniosku) 
 

Termin 
załatwienia 

sprawy: 
 

Tryb ustawowy przewiduje maksymalnie 30 dni na wydanie wypisu i wyrysu ze studium uwarunkowań i 
kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Dobrodzień, jednak w większości przypadków wypis i 
wyrys wydawany jest w ciągu 4 – 7 dni. 
Odbiór: osobiście w pok. nr 1, bądź za pośrednictwem poczty pod wskazany adres .   

Tryb 
odwoławczy: 

Nie przysługuje 

Podstawa 
prawna: 

1. Uchwała nr III/20/02 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 12 grudnia 2002 r. w sprawie Studium 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Dobrodzień. 
2. Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej ( tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 783                       
z późn. zm.) 
3. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego ( tekst jednolity Dz. U                 
z 2016 r. poz. 23 ) 
 

Informacje 
dodatkowe: 

Gmina posiada ważne Studium dla całej gminy. 
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Dobrodzień nie jest aktem 
prawa miejscowego. 
 

Formularze 
wniosków 
i druki do 
pobrania: 

Samodzielne Stanowisko ds. Budownictwa - Ewald Zajonc - Inspektor ds. budownictwa 

Pokój nr 1- parter tel. (34) 3575100 wew. 26 
Godziny pracy: od poniedziałku do piątku 730 - 1530   lub na stronie internetowej w zakładce Karty Usług   

 
Opracował: Ewald Zajonc – inspektor ds. budownictwa, data: 20.07.2005r. 
Zaktualizował: Ewald Zajonc – inspektor ds. budownictwa, data: 14.01.2016r. 
Zatwierdził: Waldemar Krafczyk – Sekretarz Gminy, data: 14.01.2016r. 
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