
Karta opisu usługi

Wydanie wypisu lub wyrysu ze studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego lub z miejscowego planu zagospodarowania

przestrzennego Karpacza

WYKAZ POTRZEBNYCH DOKUMENTÓW
1. Wniosek  o  wydanie  wypisu  lub  wyrysu  ze  studium  uwarunkowań  i  kierunków

zagospodarowania  przestrzennego  lub  z  miejscowego  planu  zagospodarowania
przestrzennego  Karpacza  ze  wskazaniem  nieruchomości,  które  mają  być  objęte
wypisem lub wyrysem.
Wniosek  do  pobrania  w  BIP  Karpacz  (Biuletyn  Informacji  Publicznej)  –  Wzory
formularzy. 

2. Dowód uiszczenia zapłaty skarbowej.

WYSOKOŚĆ OPŁAT
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

płatne na konto Urzędu Miejskiego w Karpaczu:
BZ  WBK  S.A.  I/O  Karpacz  nr  49  1090  1926  0000  0005  1416  2884  (zgodnie  z
załącznikiem do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej – Dz. U. z 2016
r. poz. 1827)

MIEJSCE SKŁADANIA WNIOSKU / PODANIA
- Kancelaria Urzędu Miejskiego ul.  Konstytucji  3 Maja 54, 58-540 Karpacz, budynek A,

parter
- Pocztą na adres Urzędu Miejskiego w Karpaczu,
- Elektroniczną Skrzynką Podawczą ePUAP

MIEJSCE WYKONYWANIA USŁUGI
Referat Inwestycji i Gospodarki Komunalnej, budynek A, piętro II, pokój nr 13, telefon 75 76
18 612

SPOSÓB ZAŁATWIENIA USŁUGI
Odpowiedź  pisemna  –  wypis  lub  wyrys  ze  studium  uwarunkowań  i  kierunków
zagospodarowania  przestrzennego  lub  z  miejscowego  planu  zagospodarowania
przestrzennego Karpacza.

CZAS REALIZACJI USŁUGI
W ciągu miesiąca

INFORMACJA O TRYBIE ODWOŁAWCZYM
Brak trybu odwoławczego



SPOSÓB ODBIORU DOKUMENTÓW
1. Osobiście w miejscu wykonania usługi po wcześniejszym uzgodnieniu terminu
2. Pocztą

PODSTAWA PRAWNA
Art.  30  ust.  1  ustawy  z  dnia  27  marca  2003  r.  o  planowaniu  i  zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz. U. z 2016 r. poz. 778 z późn. zm.).   

UWAGI
Każdy ma prawo do wglądu do studium i  i  planu miejscowego oraz otrzymania z nich
wpisów lub wyrysów.
Dla  nieruchomości  położonych  w  różnych  jednostkach  planistycznych  sporządza  się
odrębne wypisy lub wyrysy z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.


