Lubniewice, dnia ...............................
Firma wnioskodawcy
Imię wnioskodawcy
Nazwisko wnioskodawcy
Adres wnioskodawcy

tel.: ......................................................

Burmistrz Lubniewic

(podany dobrowolnie telefon kontaktowy)

Urząd Miejski w Lubniewicach
ul. Jana Pawła II 51
69-210 Lubniewice
WNIOSEK

o wydanie wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Na podstawie art. 30 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym, proszę o wydanie wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla działki położonej w ……………….. przy ulicy.................................................................
nr działki ......................., nr obrębu....................................

Sposób odbioru dokumentu:
(*) za pośrednictwem poczty,
(*) odbiór osobisty
(*) zaznaczyć znakiem „X” wybrany sposób odbioru dokumentu

Opłata skarbowa za wydanie wypisu i wyrysu wynosi:
1) od wypisu:
a. do 5 stron – 30 zł,
b. powyżej 5 stron – 50 zł;
2) od wyrysu – za każdą wchodzącą w skład wyrysu pełną lub rozpoczętą część odpowiadającą stronie formatu A4 – 20 zł,
lecz nie więcej niż 200 zł;
- wpłata na konto bankowe Urzędu Miejskiego w Lubniewicach nr .
Załączniki:
(*) pełnomocnictwo do reprezentacji wnioskodawcy,
(*) potwierdzenie uiszczenia opłaty skarbowej.
(*) zaznaczyć znakiem „X” w przypadku złożenia właściwego załącznika

....................................................
Podpis

-verte-

Obowiązek informacyjny
(Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie Art. 6 ust.1 lit. c, RODO - przetwarzanie jest niezbędne do
wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze)

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Lubniewice, adres siedziby: ul. Jana Pawła II 51, 69-210 Lubniewice,
reprezentowana przez Burmistrza Lubniewic, kontakt: urzad@lubniewice.pl
2) W Urzędzie Miejskim w Lubniewicach został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych, kontakt: organizacja@lubniewice.pl
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą do celów wynikających z wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze
lub niezbędne do realizowania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej
administratorowi.
4) W związku z przetwarzaniem danych w celach o których mowa w pkt 3 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:
a) inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Gminą Lubniewice przetwarzają dane osobowe dla których
Administratorem jest Burmistrz Lubniewic.
5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu przetwarzania z zastrzeżeniem obowiązujących
przepisów prawa.
6) Posiada Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych, do ich sprostowania, usunięcia (jeśli nie jest sprzeczne z przepisami
prawa) lub ograniczenia przetwarzania a także prawo do przenoszenia danych.
7) Posiada Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych
osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy prawa.
8) Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym, a ich niepodanie może skutkować brakiem możliwości
efektywnego załatwienia sprawy.
9) Dane przetworzone będą w celu rozpatrzenia wniosku o wydania wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego na podstawie art.6 ust.1 lit.c RODO.
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