
 

........................................................                                            Rychtal, dnia .............................. 
                                  (nazwisko i imię) 

 

........................................................ 
                     (miejsce zamieszkania) 

 

........................................................ 
                                  (miejscowość i kod) 

 

........................................................                                                               Urząd Gminy  

                                (telefon)                                                                       w Rychtalu                                                                  

ul. Rynek 1 

63 – 630 Rychtal 

 

WNIOSEK  

O WYDANIE WYPISU* I WYRYSU* 

Z PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO 

 

Zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 293, z późn. zm.) proszę o wydanie wypisu  

i wyrysu z planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego: 

działkę/i nr ewid. gruntu ……………………………………………………………………………….... 

………….................................................................................................................................................... 

położoną/e w miejscowości ....................................................................................................................... 

Celem przedłożenia.................................................................................................................................... 

 

DO WNIOSKU DOŁĄCZAM:*  

1. Dowód zapłaty opłaty skarbowej, 

2. Fragment mapy obejmującej obszar objęty wnioskiem w przypadku większej ilości działek. 

 

Prawidłowość danych podanych we wniosku potwierdzam własnoręcznym podpisem.  

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych: 

- numeru telefonu; 

w celu realizacji obowiązków prawnych ciążących na Urzędzie Gminy w Rychtalu w związku   

z prowadzonym postępowaniem administracyjnym w sprawie wydania wypisu i wyrysu z planu 

zagospodarowania przestrzennego przez okres trwania postępowania, a także okres archiwizacji 

zgodnie z przepisami prawa. 

Oświadczam, że zgodnie z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 

osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 

(Dz.U.UE.L.2016.119.1) przyjąłem(-łam) do wiadomości, że administratorem przetwarzanych danych 

osobowych jest Wójt Gminy Rychtal oraz zapoznałem(-łam) się z klauzulą informacyjną dostępną w 

Urzędzie Gminy w Rychtalu oraz na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Gminy 

Rychtal http://rychtal.nowoczesnagmina.pl/?a=4156. 

 
 
 

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

         Podpis 

INSTRUKCJA: 

1. Informacje o adresie geodezyjnym terenu można uzyskać w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami 

w Starostwie Powiatowym w Kępnie przy ul. Staszica 12. 

2. Ewentualnie można (szczególnie w przypadku nowych podziałów lub scaleń) dołączyć fragment mapy z ewidencji gruntów, obejmujący 
obszar objęty wnioskiem. 

3. Sposób naliczania opłaty skarbowej ( odstawa prawna: ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej - Dz.U. z 2019 r.,  

poz. 1000, z późn. zm., wg załącznika do ustawy stanowiącego „Wykaz przedmiotów opłaty skarbowej, stawki tej opłaty oraz 
zwolnienia” – Część I Dokonanie czynności urzędowej pkt 51: 

                   od wypisu z planu zagospodarowania przestrzennego 

·  do 5 stron:  30,00 zł. 
·  powyżej 5 stron: 50,00 zł. 

            od wyrysu z planu zagospodarowania przestrzennego 

·  za każdą wchodzącą w skład wyrysu pełną stronę lub rozpoczętą część odpowiadającą stronie formatu A-4:  20,00 zł 
·  nie więcej niż:  200,00 zł. 

Opłatę skarbową można uiścić  na rachunek bankowy Gminy Rychtal: SBL Kępno 59 8413 0000 0500 0273 2000 0106. 

 
* niepotrzebne skreślić 

http://rychtal.nowoczesnagmina.pl/?a=4156

