Nowa Ruda, dnia

WNIOSEK O WYDANIE WYPISU I WYRYSU Z OBOWIĄZUJĄCEGO
MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
Miejsce na pieczęć Urzędu

Wójt Gminy Nowa Ruda
ul. Niepodległości 2
57-400 Nowa Ruda

A DANE IDENTYFIKACYJNE WNIOSKODAWCY
Imię i nazwisko lub nazwa instytucji

Adres do korespondencji (dodatkowo telefon / adres e-mail)

B DANE IDENTYFIKACYJNE PEŁNOMOCNIKA
Imię i nazwisko

Adres do korespondencji (dodatkowo telefon / adres e-mail)

WNOSZĘ O WYDANIE WYPISU* I WYRYSU*
z obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym – (tekst
jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1945)

C DANE IDENTYFIKACYJNE NIERUCHOMOŚCI
Adres geodezyjny nieruchomości (numer działki, numer arkusza mapy, obręb)

D

OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY UZASADNIAJĄCE JEGO INTERES PRAWNY
W UZYSKANIU ZAŚWIADCZENIA (określenie celu, któremu ma służyć zaświadczenie)

E MATERIAŁY :
1.

odbiorę osobiście

2.

proszę wysłać pocztą

F DO WNIOSKU DOŁĄCZAM:*

*

Ilość

1.

mapę obejmującą obszar objęty wnioskiem (w przypadku większej ilości działek)

2.

pełnomocnictwo udzielone osobie fizycznej działającej w imieniu wnioskodawcy

3.

dowód zapłaty opłaty skarbowej
niepotrzebne skreślić
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UWAGI:

1.
2.
3.

Informacje o adresie geodezyjnym terenu można uzyskać w Wydziale Geodezji Kartografii i Katastru w Nowej
Rudzie , ul. Kolejowa 18, 57-400 Nowa Ruda. Ewentualnie można (szczególnie w przypadku nowych podziałów
lub scaleń) dołączyć fragment mapy z ewidencji gruntów, obejmujący obszar objęty wnioskiem.
Nie wydaje się wypisów i wyrysów z planów, które straciły ważność.
Sposób naliczania opłaty skarbowej:
od wypisu z planu zagospodarowania przestrzennego
• do 5 stron
30 zł
• powyżej 5 stron
50 zł
od wyrysu z planu zagospodarowania przestrzennego
• za każdą wchodzącą w skład wyrysu pełną stronę lub rozpoczętą część odpowiadającą stronie formatu A4
20 zł
• nie więcej niż
200 zł

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA
TWOICH DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ GMINĘ WROCŁAW
W związku z obowiązkami określonymi w art. 13 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) (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej z dnia 14 maja 2016 r. L 119/1).

G

INFORMACJE PODSTAWOWE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA
TWOICH DANYCH OSOBOWYCH

Administrator Danych
Osobowych

Administratorem danych osobowych jest Gmina Nowa Ruda, z siedzibą w Nowej
Rudzie.
Kontakt:
• listownie na adres: ul. Niepodległości 1, 57-400 Nowa Ruda,
• przez e-mail: sekretariat@gmina.nowaruda.pl,
• telefonicznie: +48-74 872 0900.

Inspektor Ochrony
Danych

Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych. Jest nim Pan Mateusz Hryckiewicz.
Inspektor to Osoba, z którą możesz się kontaktować we wszystkich sprawach
dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z przysługujących
praw związanych z przetwarzaniem danych. Możesz się z nim kontaktować w
następujący sposób:
• listownie na adres: ul. Niepodległości 4, 57-400 Nowa Ruda,
• przez e-mail: bip@gmina.nowaruda.pl
• telefonicznie: +48-74 872 0924.

Cele przetwarzania
Twoich danych
osobowych

Dane będą przetwarzane w celu przeprowadzenia postępowania administracyjnego
o wydanie wypisu i wyrysu z obowiązującego miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego zgodnie ze złożonym wnioskiem.

Podstawa prawna
przetwarzania Twoich
danych osobowych

Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie przepisów prawa: Ustawa Kodeks
postępowania administracyjnego; Ustawa o Zagospodarowaniu i planowaniu
przestrzennym.

Dane zostaną udostępnione podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów
Odbiorcy Twoich danych prawa. Dodatkowo dane mogą być dostępne dla usługodawców wykonujących
osobowych
zadania na zlecenie Administratora w ramach świadczenia usług serwisu, rozwoju i
utrzymania systemów informatycznych.
Przysługują następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:
• prawo dostępu do danych osobowych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich
Twoje prawa związane z
usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania,
przetwarzaniem danych • prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,
osobowych
• prawo do przenoszenia danych osobowych,
Aby skorzystać z powyższych praw, skontaktuj się z Inspektorem Ochrony Danych
(dane kontaktowe powyżej).
W przypadku nieprawidłowości przy przetwarzaniu Twoich danych osobowych,
Prawo wniesienia skargi przysługuje także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się
ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

...................................................................
czytelny podpis
wnioskodawcy lub pełnomocnika
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