
 

K A R T A    U S Ł U G I 
Urząd Miasta Sokołów Podlaski 

Samodzielne Stanowisko ds. Planowania Przestrzennego 
(nazwa wydziału/ samodzielnego stanowiska) 

08-300 Sokołów Podlaski, ul. Wolności 21 
www.sokolowpodl.pl 

tel. 25 781 75 01 / fax. 25 781 75 10 
 

Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  

 
 I. Dokumenty niezbędne do załatwienia sprawy:  

 
1. Wniosek o wydanie wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  lub 
ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego. 
 
 
 II. Opłaty:  
-od wypisu a) do 5 stron -30 złotych 
                    b) powyżej 5 stron – 50 złotych 
-od wyrysu a) za każdą wchodzącą w skład  wyrysu pełną  lub 
                         rozpoczętą   część odpowiadającą stronie formatu A4 – 20  złotych 
                     b) nie więcej niż  -200 złotych  
/Dz. U. nr 225 z 2006 roku ,poz.1635-opłata skarbowa/ 
 
III. Termin załatwienia sprawy:  
 
Niezwłocznie , nie dłużej jak 7 dni 
 
IV. Sposób załatwienia sprawy:  
Przesłanie pocztą lub odbiór osobisty,  
Wydanie informacji o przeznaczeniu w  miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego 
działki oraz dołączenie wypisu i wyrysu z planu  lub studium 
 
V. Pracownik merytoryczny odpowiedzialny :  
Elżbieta  Makowska –inspektor ds. planowania przestrzennego 
 
VI. Tryb odwoławczy:  
Nie występuje  .  
 
VII. Działamy na podstawie prawa:  
Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  i kodeks postępowania 
administracyjnego   
 
 
 
 
VIII. Miejsce składania wniosku / dokumentów:  

1. Wniosek wraz z niezbędnymi dokumentami może być wniesiony pisemnie pocztą lub w Biurze   

http://www.sokolowpodl.pl/


   

 

Opracował/a: 
 Elżbieta Makowska 

Zaopiniował/a: 
Maria Truszkowska 

Nr karty: PP.0143.70.2012 Ważne od: 01.08.2012 

Zatwierdził: Burmistrz Miasta Bogusław Karakula 

 

Obsługi Klienta  Urzędu  Miasta Sokołów Podlaski, ul. Wolności 21, 08-300 Sokołów  Podlaski, 
za pomocą faxu lub ustnie do protokołu, a także przez elektroniczna skrzynkę podawczą e-PUAP. 
 

2. Wniosek w formie elektronicznej powinien być podpisany bezpiecznym podpisem 
elektronicznym wnioskodawcy. 
 

 
IX. Osoba do kontaktu:  
Elżbieta Makowska  , tel. /25/ 781 75 02, email-e.makowska@sokolowpodl.pl 
 
X. Uwagi:  
Opłata może być naliczona po wykonaniu wyrysu i wypisu z planu z uwagi na trudność w określeniu 
ilości stron  w chwili przyjmowania wniosku. 


