……………..…..…………..……………….......

Brzesko, dnia: ………….……..………..

(imię i nazwisko)

……………..…..…………..……………….......
(adres)

……………..…..…………..……………….......
(adres cd.)

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

B U R M I S T R Z

B R Z E S K A

UL. GŁOWACKIEGO 51, 32-800 BRZESKO

Nz: IK.6724.6. ……..….......… / ….…...….........

WNIOSEK O WYDANIE WYPISU I WYRYSU
Z MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

Na podstawie art. 30 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz. U. z 2020r. poz. 293) zwracam się z wnioskiem o wydanie wypisu i wyrysu
z miejscowego

planu

zagospodarowania

przestrzennego

dla

terenu

położonego

w obrębie

ewidencyjnym ……………………………………………………………………...................................
na działce/ach nr ……………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………

Dokument odbiorę osobiście/ proszę wysłać na wskazany adres.*

…………………………….…………………………………
(podpis wnioskodawcy)

DO NINIEJSZEGO WNIOSKU ZAŁĄCZAM:
1. Dowód uiszczenia opłaty skarbowej
Od wypisu: do 5 stron – 30zł, powyżej 5 stron – 50zł
Od wyrysu: za każdą rozpoczętą część odpowiadającą stronie formatu a4 – 20zł, nie więcej niż 200 zł
* niepotrzebne skreślić

KLAUZULA INFORMACYJNA
Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 oraz art. 14 ust. 1 i 2 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 (DZ.U.UE.L
z 2016r. Nr 119, s.1 ze zm.) – dalej „RODO” informuję, iż:
1.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Miejski w Brzesku reprezentowany przez Burmistrza
Brzeska( adres: 32-800 Brzesko, ul. Głowackiego 51, telefon: (14) 68 63 100 )

2.

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować we
wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych za pośrednictwem adresu email:
inspektor@cbi24.pl lub pisemnie na adres Administratora.

3.

Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu wydania wypisu i/lub wyrysu z miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego, jak również w celu realizacji praw oraz obowiązków wynikających
z przepisów prawa ( art. 6 ust. 1 lit. c) RODO ) w zw. z ustawą z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym. W przypadku dobrowolnego udostępniania przez Państwa danych
osobowych innych niż wymagane operacjami przetwarzania wynikającymi z obowiązku prawnego,
podstawę legalizującą ich przetwarzanie stanowi art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. Udostępnione dane będą
przetwarzane w celu nawiązania kontaktu.

4.

Administrator przetwarza Państwa dane osobowe t.j. imię i nazwisko, adres. Państwa dane osobowe będą
przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania
określonych w przepisach szczególnych, w tym przepisów archiwalnych tj. okres trwający 5 lat licząc od 1 stycznia
roku następnego po roku zakończenia sprawy. Natomiast w przypadku danych podanych dobrowolnie – co do
zasady do czasu wycofania przez Państwa zgody na ich przetwarzanie.

5.

Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą podlegać profilowaniu.

6.

Państwa dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (obejmujący Unię
Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię).

7.

W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przysługują Państwu następujące prawa:
- prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymywania z nich kopii,
- prawo do sprostowania ( poprawiania ) swoich danych osobowych,
- prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
- w przypadku, gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO – prawo do cofnięcia
zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na
podstawie zgody przed jej cofnięciem ( dotyczy osób, których dane osobowe pozyskane zostały
bezpośrednio od tych osób np. wnioskodawca)
- prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ( ul. Stawki 2, 00-193
Warszawa), w sytuacji, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego
rozporządzenia o ochronie danych osobowych ( RODO )

8.

Podanie przez Państwa danych osobowych jest obowiązkowe. Nieprzekazanie danych skutkować będzie
brakiem realizacji celu, o którym mowa w punkcie 3 ( dotyczy osób, których dane osobowe pozyskane
zostały bezpośrednio od tych osób np. wnioskodawca )

9.

Państwa dane zostały pozyskane od pełnomocnika/ z ewidencji gruntów i budynków prowadzonej przez
Starostwo Powiatowe w Brzesku ( dotyczy osób, których dane osobowe pozyskane zostały w inny sposób/
od osób trzecich )

10. Państwa dane mogą zostać przekazane podmiotom zewnętrznym na podstawie umowy powierzenia przetwarzania
danych osobowych, a także podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.

Oświadczam, że zapoznałam/em się z informacjami zawartymi w powyższej klauzuli.

……………………………….
( podpis)

