
W związku z realizacją wymogów określonych w art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 

kwietnia 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 s.1, z późn. zm.) – zwanym dalej jako 

RODO, informujemy, że zasady przetwarzania Państwa danych osobowych oraz przysługujące Państwu prawa z tym związane, znajdują  się na 

stronie www.bip.grudziadz.pl w zakładce „Urząd Miejski-Ochrona danych osobowych”.  
 

 

     Grudziądz, dnia ............................... 

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

  (imię i nazwisko – drukowanymi) 

 

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

 

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

          (adres wnioskodawcy) 

 

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

              (tel. kontaktowy) 

Urząd Miejski w Grudziądzu 

Wydział Budownictwa 

i Planowania Przestrzennego 

ul. Ratuszowa 1 

86-300 Grudziądz 

 

W N I O S E K 

 

  Proszę o wydanie wypisu i wyrysu* z miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego lub ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego*, dla 

działki nr ............................................................................................ obręb ...…..............................., 

położonej przy ulicy ....................................................................................... w Grudziądzu. 

 

        

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

         (podpis wnioskodawcy) 

 
Termin wydania wypisu i wyrysu – do 14 dni.  

Sposób odbioru:   □*    osobiście              □*    przesłanie pocztą   

opłatę skarbową za wydanie wypisu i wyrysu należy wnieść w kasie Urzędu Miasta Grudziądza   

ul. Ratuszowa 1, 86-300 Grudziądz (parter) lub na rachunek bankowy PKO Bank Polski 80 1020 5040 0000 

6802 0085 9595.  

Opłata skarbowa od wydania wypisu lub wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego lub ze studium wynosi: 

1)  od wypisu: 

a) do 5 stron – 30 zł, 

b) powyżej 5 stron – 50 zł; 

2)  od wyrysu: 

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

A4 – 20 zł, 

b) nie więcej niż 200 zł. 

Podstawa prawna: art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy oraz część I ust. 51 załącznika do ustawy z dnia  

16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2018 r. poz. 1044 z późn. zm.). 

 
* właściwe zaznaczyć 


