
Karnice, dnia ……….……..……….. r. 

…………………………………  

(imię i nazwisko wnioskodawcy) 

…………………………………. 

(adres) 

…………………………………. 

…………………………………. 

(telefon) 

 

Wójt Gminy Karnice 

Wniosek o wydanie wypisu i wyrysu 

z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

 

Na podstawie art. 30 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu  

i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2020 poz. 293 z późn. zm.) wnoszę  

o wydanie wypisu* i wyrysu* z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego 

Gminy Karnice dla nieruchomości stanowiącej działki ewidencyjne  

o nr….................................. w obrębie geodezyjnym .................................................. . 

 

       ..…………………………….. 

 (podpis wnioskodawcy) 

*niepotrzebne skreślić  

 

KLAUZULA INFORMACYJNA 
Zgodnie z art. 13 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. U. UE. L. 119.1  z 04.05.2016) informuję, iż: 

Administratorem danych osobowych jest Wójt Gminy Karnice z siedzibą w Karnicach (72-343) przy ulicy Nadmorskiej 7. 

Z administratorem można skontaktować się mailowo: ug@karnice.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora. 

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się mailowo: iod@karnice.pl . 

Dane przetwarzane są dla celów związanych z rozpatrzeniem wniosku o wydanie wypisu i wyrysu z obowiązującego 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, na podstawie ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i 

zagospodarowaniu przestrzennym. Dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom 

odbiorców danych osobowych, którymi mogą być podmioty upoważnione na podstawie odpowiednich przepisów 

prawa.  

Szczegółowe informacje związane z przetwarzaniem danych osobowych zamieszczone zostały w klauzuli informacyjnej 

wywieszonej na tablicy ogłoszeń lub na stronie internetowej: www.karnice.pl w zakładce „RODO”. 

 
W załączeniu: 

- dowód uiszczenia opłaty skarbowej. 

Opłata skarbowa zgodnie z ustawą z dn.16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. Nr 225 poz. 1635), płatna z chwilą 

złożenia wniosku, w wys.: 

1) od wypisu: 

a) do 5 stron – 30,00 zł, 

b) powyżej 5 stron – 50,00 zł, 

2) od wyrysu: 

a) za każdą wchodzącą w skład wyrysu pełną lub rozpoczętą część odpowiadającą stronie formatu A 4 - 20,00 zł, nie więcej 

niż 200,00 zł lub zwolnienia z opłaty. 
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