
.................................................          Sucha Beskidzka, dn.  .............................................                      
( Imię i Nazwisko ) 

 

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

 

................................................. 
         ( Dokładny adres, telefon ) 

 

         Urząd Miejski 

         w Suchej Beskidzkiej 
         Referat Rozwoju Miasta 
 

 

WNIOSEK 

 
 
 Proszę o wydanie wypisu/wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta 

Sucha Beskidzka dotyczącego działki/działek o nr ewid:  

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

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

 

położonej w Suchej Beskidzkiej przy ul. .......................................................................................................... 

 

Powyższy wypis/wyrys jest niezbędny do: 

 

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

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

Odbiór wypisu/wyrysu 

         *   Wypis/wyrys odbiorę osobiście  
                                                                          

         *   Wypis/wyrys proszę wysłąć pocztą. 

  ( * Właściwe zakreślić)   

 

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

 

Uwaga: 

Opłata skarbowa:  

na podstawie ustawy  o opłacie skarbowej z dnia 16.11. 2006 r.  (Dz. U. 2016 r. poz. 1827 t.j.) 

 za dokonanie wypisu z tekstu planu zagospodarowania;  

a) do 5 stron           – 30,00 zł 

b) powyżej 5 stron – 50,00 zł 
 

 za „wyrys” z planu zagospodarowania;  

a) za każdą wchodzącą w skład wyrysu pełną lub rozpoczętą część odpowiadającą stronie    

        formatu A4      -   20,00zł, 

b)     nie więcej niż  - 200,00zł, 

 
Podstawa prawna 
 

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Sucha Beskidzka zatwierdzony uchwałą nr nr XIII/129/03 Rady Miejskiej                     

w Suchej Beskidzkiej z dnia 18 grudnia 2003r. (Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego Nr 28, poz. 377 z dn. 06 luty 2004 r.)                     

ze zmianami wprowadzonymi Uchwałą nr XIX/124/08 Rady Miejskiej w Suchej Beskidzkiej z dnia 29 kwietnia 2008 r. (Dziennik Urzędowy 

Województwa Małopolskiego Nr 431, poz.2791 z dn. 20 czerwca 2008 r.) , Uchwałą nr XXXV/225/09 Rady Miejskiej w Suchej Beskidzkiej  

z dnia 30 listopada 2009 r.(Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego Nr 779, poz. 6119 z dn. 12 grudnia 2009 r.)  i Uchwałą nr 

XXXIX/254/10 Rady Miejskiej w Suchej Beskidzkiej  z dnia 30 kwietnia 2010 r.(Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego Nr 295, 

poz. 2028 z dnia 10 czerwca  2010 r.) Uchwałą Nr IX/82/2015 z dnia 28 sierpnia 2015 r. (Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego 

poz. 5307 z dnia 10 września 2015 r.) oraz Uchwałą Nr IX/83/2015 z dnia 28 sierpnia 2015 r. (Dziennik Urzędowy Województwa 

Małopolskiego poz. 5308 z dnia 10 września 2015 r.) 


