Zduny, dnia ……………………

………………………………………………………
(Imię i nazwisko wnioskodawcy)

……………………………………………………...
(adres zamieszkania)

………………………………………………………
(numer telefonu)

WÓJT GMINY ZDUNY
99-440 Zduny
WNIOSEK O WYDANIE WYPISU I WYRYSU Z MIEJSCOWEGO
PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym wnioskuję o wydanie wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla:
Dane ewidencyjne nieruchomości:
Działka/działki nr ......................................................................... .
W obrębie geodezyjnym ………………………..……..………

Do wniosku załączam:
 dowód uiszczenia opłaty skarbowej za wydanie wypisu i wyrysu.

……………………………………
Podpis wnioskodawcy

Zgodnie z częścią I, punkt 51 załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej wysokość opłaty skarbowej za wydanie
wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wynosi:
Od wypisu:

do 5 stron – 30 złotych,

powyżej 5 stron – 50 złotych.
Od wyrysu: 20 złotych za każdą pełną lub rozpoczętą część odpowiadającą stronie formatu A4 (nie więcej niż 200 złotych).

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku 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 Nr 119, str. 1), (RODO) Administrator Danych przekazuje następującą informacje:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Zduny;
2) Inspektor ochrony danych w Urzędzie Gminy Zduny; adres e-mail: inspektor@kiodo.pl
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit c RODO w
celu związanym z:
 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( t.j.
Dz. U. z 2020 r. poz. 293),
 wraz z aktami wykonawczymi do ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym.
4) W związku z przetwarzaniem danych w celach wskazanych w pkt 3, Pani/Pana dane
osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych
osobowych. Odbiorcami danych osobowych mogą być tylko podmioty uprawnione do
odbioru Pani/Pana danych;
5) Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów
określonych w pkt. 3, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez
przepisy powszechnie obowiązującego prawa;
6) Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania,
ograniczenia przetwarzania;
7) Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza
przepisy RODO;
8) podanie przez Pana/Panią danych osobowych nie jest obowiązkowe, ale niezbędne do
udzielenia odpowiedzi / wydania zaświadczenia / wydania decyzji.

…………………………………
(data i podpis wnioskodawcy)

