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Urząd Miejski w Słubicach 

 
KARTA USŁUG  KU/WGN/17 

 

Nazwa usługi / 
sprawy: 

Wydanie wypisu i wyrysu z obowiązującego studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego Gminy Słubice 

Komórka 
organizacyjna: 

Wydział Gospodarowania Nieruchomościami i Architektury 

Osoby prowadzące 
sprawę: 

Aleksandra Morawiec-Olech - Podinspektor ds. gospodarki przestrzennej  

Nr pokoju: 
Nr telefonu: 
e-mail: 

229 
95/ 737 2059  lub 95/ 737 2000 wew. 229 
aleksandra.morawiec-olech@slubice.pl 

Wymagane 
dokumenty: 

Wniosek o wydanie wypisu i wyrysu z obowiązującego studium uwarunkowań 
i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Słubice  

Opłaty: Opłata skarbowa: 
- wypis - 30 zł (do 5 stron), 50 zł (powyżej 5 stron), 
- wyrys - 20 zł (za każdą wchodzącą w skład wyrysu pełną lub rozpoczętą 
część odpowiadającą stronie formatu A4, nie więcej niż 200 zł).  

- udzielenie pełnomocnictwa – 17 zł od każdego stosunku pełnomocnictwa 
(prokury) 

Termin realizacji: Do 14 dni. 

Tryb odwoławczy: Nie przysługuje. 

Odbiór dokumentu: Osobiście w pokoju nr 229 (II piętro Urzędu Miejskiego w Słubicach) 
lub drogą pocztową. 

Informacje 
dodatkowe: 

------------- 

Podstawa prawna: - ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym (j.t. Dz. U. z 2018 r., poz. 1945 ze zm.) 
- ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (j.t. Dz. 
U. z 2019, poz. 1429), 
- Kodeks postępowania administracyjnego z dnia 14 czerwca 1960 r. (j.t. Dz. 
U. z 2018 r., poz. 2096 e zm.) 
- ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (j.t. Dz. U. z 2019 r., 
poz. 1000 ze zm.) 

Pliki do pobrania: Wniosek o wydanie wypisu i wyrysu z obowiązującego studium uwarunkowań 
i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Słubice  
link: http://www.slubice.pl/pl/planowanie-przestrzenne 

Opracował (a): 
Aleksandra Morawiec-Olech 
Data: 25.09.2019 r.  

Zaktualizował (a): 
Imię i nazwisko 
Data: 

Zatwierdził (a): 
Tomasz Horbacz 
Data:  

 
 

  
 


