URZĄD GMINY
SUSIEC

WNIOSEK O WYDANIE WYPISU I WYRYSU Z
MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENNEGO

F-2

Susiec
miejscowość

data

Imię : ……………………………….
Nazwisko : ………………………….
Adres :………………………………
………………………………………
Tel./e-mail : …………………………
Sposób odbioru:
□ osobiście*
□ przesłanie pocztą
(po uiszczeniu opłaty skarbowej)*

Wójt Gminy Susiec
ul. Tomaszowska 2
22-672 Susiec

WNIOSEK
Zwracam się z prośbą o wydanie wypisu i wyrysu z miejscowego planu
zagospodarowania

przestrzennego

dla

działki/działek^

nr

geodezyjny

(arkusz):

……………………………………………………………………………………………………
położonych w miejscowości …………………………………………………………………….
Uwagi wnioskującego ……………………………………….………….………….……………
……………………………………………………………………………………………………

.......................................
podpis wnioskodawcy

Załączniki:
1. Mapa lub szkic usytuowania działki pozwalający na jej identyfikację;^
2. Potwierdzenie zapłaty opłaty skarbowej, (jeżeli jest wymagana);^
Opłata skarbowa od wydania wypisu lub wyrysu z planu zagospodarowania przestrzennego wynosi:
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.
Zgodnie z art. 1 ust. 1 lit. a ustawy oraz część I ust 51 załącznika ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2018 r. poz.
1044 ze poz. zm.). Opłatę skarbową za wydanie wypisu i wyrysu należy wnieść w kasie Urzędu lub na konto bankowe - numer rachunku : 76
9639 1051 2004 5100 0345 0001
* właściwe zakreślić
^ niepotrzebne skreślić

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych (RODO)
Treść klauzuli
W związku z realizacją wymogów 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 (art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27
kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz
o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych (począwszy do dnia 25 maja 2018 r.):
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Susiec z siedzibą ul. Tomaszowska 2, 22-672 Susiec,
2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych - iod@susiec.pl
3. Pan/i dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań urzędu, zawartych umów oraz na podstawie
udzielonej zgody,
4. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych jest:

Art. 6 ust. 1 lit. c RODO, gdy przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego, który ciąży na organie
administracji publicznej;

Art. 9 ust.1 lit. g ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;

Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. w celu podjęcia
działań na Pani/Pana żądanie,

szczególne przepisy prawa,
5. odbiorcami Pan/i danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na
podstawie przepisów prawa tj. organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na
zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego
prawa jak również inne podmioty, które na podstawie stosownych umów przetwarzają dane osobowe, dla których jest on
Administratorem,
6. Pan/i 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 (m.in. zgodnie z
instrukcją kancelaryjną),
7. Posiada Pani/Pan prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia
lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych,
prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie,
8. W przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych
osobowych (art. 6 ust. 1 lit a RODO), przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie.
Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z
obowiązującym prawem.
9. Jeżeli Pan/i uzna, że dane osobowe będą przetwarzane niezgodnie z wymogami prawa ma Pan/Pani prawo wnieść skargę
do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
10. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie
przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny.
11. Podanie danych osobowych w zakresie wymaganym ustawodawstwem: ustawą o samorządzie gminnym, Statutem
Gminy Susiec jak i Regulaminem Organizacyjnym Urzędu Gminy Susiec jest obligatoryjne.
12. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji, gdy przesłankę przetwarzania danych
osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa.

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych zgodnej z RODO
1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez administratora
danych: Wójt Gminy Susiec z siedzibą w ul. Tomaszowska 2, 22-672 Susiec, w celu
wydania wypisu.
2. Podaję dane osobowe dobrowolnie i oświadczam, że są one zgodne z prawdą.
3. Zapoznałem(-am) się z treścią klauzuli informacyjnej, w tym z informacją o celu i
sposobach przetwarzania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich
danych i prawie ich poprawiania.

………………………………………………………….
data i podpis wnioskodawcy
Opłata skarbowa od wydania wypisu lub wyrysu z planu zagospodarowania przestrzennego wynosi:
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.
Zgodnie z art. 1 ust. 1 lit. a ustawy oraz część I ust 51 załącznika ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2018 r. poz.
1044 ze poz. zm.). Opłatę skarbową za wydanie wypisu i wyrysu należy wnieść w kasie Urzędu lub na konto bankowe - numer rachunku : 76
9639 1051 2004 5100 0345 0001
* właściwe zakreślić
^ niepotrzebne skreślić

