……………..…..…………..………………..................

Brzesko, dnia: ………….……..………..

(imię i nazwisko)

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

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

B U R M I S T R Z
W Y D Z I A Ł

B R Z E S K A

I N F R A S T R U K T U R Y

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 2018r. poz. 1945) 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, art. 14 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), publ.
Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 informujemy, iż:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Urząd Miejski w Brzesku, 32-800
Brzesko, ul. Głowackiego 51, tel. (14) 68 63 100 reprezentowany przez Burmistrza Brzeska
2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo
kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych.
pod adresem e-mail: inspektor@cbi24.pl lub na adres Administratora.
3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu wydania wypisów i/lub wyrysów z miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego/studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego Gminy Brzesko
4. Podstawę prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych stanowią przepisy ustawy
z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( art. 30§1 )
oraz art. 6 ust. 1 lit. c ww. Rozporządzenia.
5. Dane osobowe będą przetwarzane do czasu załatwienia sprawy dla potrzeb której te dane
zostały zebrane, a następnie będą przechowywane przez okres wynikający
z obowiązujących przepisów prawa, w tym przepisów archiwalnych trwający
co najmniej 5 lat.
6. Informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie będą one
podlegały decyzjom, których wydanie opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym
przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia
o ochronie danych osobowych.
7. Państwa dane osobowych nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy
(obejmujący Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię).
8. W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, przysługują Państwu
następujące prawa: prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii prawo do
sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych, prawo do ograniczenia
przetwarzania danych osobowych; 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);
9. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i ma charakter obowiązkowy.
Konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości rozpatrzenia sprawy.
10. Państwa dane mogą zostać przekazane stronom postępowania podmiotom zewnętrznym
na podstawie umowy powierzenia do przetwarzania danych osobowych, a także
podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.
Brzesko, dn…………………
Oświadczam, że zapoznałam/em się z informacjami zawartymi w powyższej klauzuli.
……………………………….
( podpis)

