
      Nowa Karczma, dnia ............................................. 

 

.................................................... 
                 (imię i nazwisko) 

 

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

 

.................................................... 
                       (adres) 

 

..................................................... 
                   (nr telefonu) 

WÓJT GMINY 

                     NOWA KARCZMA 
 

 

   WNIOSEK 
 

O WYDANIE WYPISU I WYRYSU 

Z MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO 

 

Proszę o wydanie wypisu wraz z wyrysem / wypisu / wyrysu * z obowiązującego 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Nowa Karczma,                                    

działki/ek nr .................................... położonej/ych w miejscowości .......................................... 

obręb geodezyjny ......................................................................................................................... 

 

Jednocześnie zobowiązuję się do uiszczenia opłaty skarbowej za sporządzenie wypisu i wyrysu              

z chwilą naliczenia jej wysokości przez organ – zgodnie z obowiązującymi przepisami.   

 

 
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) 

informuję, iż: 
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Nowa Karczma 83-404 Nowa Karczma, ul. Kościerska 9, 

2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – iod@nowakarczma.pl, 

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane na podstawie Art. 6 ust.1 lit. a (zgoda osoby, której dane dotyczą) oraz Art. 6 ust. 1 lit. c 
(Dz.U.2017.0.1073 ze zm. t.j. - Ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym) ogólnego rozporządzenia o 

ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,  

4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów 
prawa,  

5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie z instrukcją kancelaryjną, 

6) posiada Pani/Pan prawo żądania od administratora dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, 
ograniczenia przetwarzania oraz do przenoszenia swoich danych, a także - w przypadkach przewidzianych prawem - prawo do usunięcia 

danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych, 

7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania 
danych może skutkować pozostawieniem wniosku bez rozpoznania, 

8) Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania. 

 

 

 

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

 

 

 

 

Załączniki: 

1. Kopia mapy ewidencyjnej z oznaczonymi granicami wnioskowanego terenu. 

2. ........................................................................................................................... 

 

 
* niepotrzebne skreślić 


