Siechnice, dnia....................................
................................................................
(imię i nazwisko, nazwa firmy)
................................................................
(adres)
................................................................
(kod, miejscowość)
................................................................
(telefon)
Urząd Miejski w Siechnicach
ul. Jana Pawła II 12
55-011 Siechnice

WNIOSEK

Zwracam się z prośbą o wydanie wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla działki nr..................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
położonej w miejscowości........................................................................................................................
w celu.......................................................................................................................................................

…………………………………
podpis

Do wniosku załączam:
dowód uiszczenia minimalnej opłaty skarbowej za wydanie wypisu i wyrysu w wysokości 50zł,
w przypadku wydania tylko wypisu 30zł.
Jednocześnie informujemy, że może zaistnieć konieczność dokonania dopłaty, zgodnie z ustawą
o opłacie skarbowej poniżej.

Zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej, wysokość opłaty skarbowej za
wydanie wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wynosi:
Od wypisu:
•
do 5 stron – 30 złotych,
•
powyżej 5 stron – 50 złotych.
Od wyrysu: 20 złotych za każdą pełną lub rozpoczętą część odpowiadającą stronie formatu A4 (nie
więcej niż 200 złotych).

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA
TWOICH DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ GMINĘ SIECHNICE
Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO"), informuje się, że:

INFORMACJE PODSTAWOWE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA TWOICH DANYCH OSOBOWYCH

Administrator Danych
Osobowych

•

Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miejskim
w Siechnicach jest Burmistrz Siechnic, ul. Jana Pawła II 12, 55-011 Siechnice, nr tel.
71 786 09 01, adres e-mail: biuro@umsiechnice.pl

Inspektorem Ochrony Danych jest Pan Wojciech Huczyński.
• W przypadku pytań lub wątpliwości, czy dane w Urzędzie Miejskim są przetwarzane
Inspektor Ochrony Danych
prawidłowo, można zwrócić się do wyznaczonego Inspektora Ochrony Danych
poprzez adres e-mail: iod@umsiechnice.pl
Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe w celu przeprowadzenia postępowania
Cele przetwarzania Twoich
administracyjnego o wydanie wypisu i wyrysu z obowiązującego miejscowego planu
danych osobowych
zagospodarowania przestrzennego zgodnie ze złożonym przez Ciebie wnioskiem.
Podstawa prawna
przetwarzania Twoich
danych osobowych

Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe na podstawie przepisów prawa: Ustawa
Kodeks postępowania administracyjnego; Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym.

Okres przechowywania
Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez 5 lat od stycznia kolejnego roku po
Twoich danych osobowych zakończeniu Twojej sprawy.

*

Odbiorcy Twoich danych
osobowych

Twoje dane zostaną udostępnione podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów
prawa. Dodatkowo dane mogą być dostępne dla usługodawców wykonujących zadania
na zlecenie Administratora w ramach świadczenia usług serwisu, rozwoju i utrzymania
systemów informatycznych.

Twoje prawa związane z
przetwarzaniem danych
osobowych

Przysługują Ci następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:
• prawo dostępu do danych osobowych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich
usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania,
• prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,
• prawo do przenoszenia danych osobowych,
Aby skorzystać z powyższych praw, skontaktuj się z Inspektorem Ochrony Danych (dane
kontaktowe powyżej).

Prawo wniesienia skargi

W przypadku nieprawidłowości przy przetwarzaniu Twoich danych osobowych,
przysługuje Ci także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się
ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

niepotrzebne skreślić

Data oraz czytelny podpis wnioskodawcy lub osoby upoważnionej do
działania w jego imieniu

