Wąbrzeźno, dnia………………………………

Imię…………………………………
Nazwisko……………………………
Ul*…………………………………….
Miejscowość i kod pocztowy*
………………………………………
Tel*……………………………...

Burmistrz Wąbrzeźna
ul. Wolności 18
87 – 200 Wąbrzeźno
WNIOSEK
Proszę o wydanie wypisu i wyrysu o przeznaczeniu w miejscowym planie
zagospodarowania
przestrzennego
miasta
Wąbrzeźno
dla
działki/ek
nr………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………...
położonej/nych w Wąbrzeźnie przy ulicy……………………………………………………….
Wypis i wyrys potrzebny jest w celu……………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………......
Podpis Wnioskodawcy
…………………………………………

Do wniosku zaleca się dołączyć mapę z naniesionymi granicami terenu objętego wnioskiem.
Załączniki:
1.

Dowód uiszczenia należnej opłaty skarbowej.

Pouczenie:
Podlega opłacie skarbowej:
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.

________________
*dane podawane dobrowolnie

Klauzula informacyjna dotycząca danych osobowych
Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27.04.2016 r. (na
podstawie: art. 13 ust. 1) - RODO
Informujemy, że:
1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Gmina Miasto Wąbrzeźno, ul. Wolności
18, 87-200 Wąbrzeźno, sekretariat@wabrzezno.com.
2. Kontakt do wyznaczonego Inspektora Ochrony Danych: iod@wabrzezno.com.
3. Dane osobowe imię, nazwisko, adres/nr telefonu - za zgodą przetwarzane są w celu wydania
zaświadczania, wyrysy i wypisu z MPZP, na podstawie art. 6 ust. 1 lit a, c RODO, Ustawa o
Zagospodarowaniu i planowaniu przestrzennym.
4. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub
ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i
przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na
zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody) oraz
prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj.: Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych), jeżeli uzna Pan/Pani, że przetwarzanie danych narusza Pana/Pani prawa.
5. Przetwarzanie danych jest niezbędne do zaświadczania, wyrysy i wypisu z MPZP
W przypadku niepodania danych wniosek niezostanie rozpatrzony.
6. Odbiorcami danych będą lub mogą być tylko instytucje upoważnione z mocy prawa (np.
organy kontroli i ścigania.
7. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu.
8. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego
lub organizacji międzynarodowej.
9. Dane osobowe będą przechowywane przez okres: 5 lat.

……………………………
(Podpis wnioskodawcy)

