Cedry Wielkie, dnia………………………
...........................................................

imię i nazwisko
...........................................................

ulica
...........................................................

Urząd Gminy Cedry Wielkie
ul. M. Płażyńskiego 16
83-020 Cedry Wielkie

kod, miejscowość
.........................................................

telefon

WNIOSEK O WYDANIE WYPISU I WYRYSU Z MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1945) proszę o wydanie wypisu i wyrysu z
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek/działki
nr...................................................................................................................................................
położonych/ położonej w..............................................................................................................

..............................................................
(podpis)

Sposób odbioru dokumentu:
- odbiór osobisty,
- przesłanie pocztą.
ZAŁĄCZNIK:
Dowód zapłaty opłaty skarbowej
INFORMACJA:
Opłata skarbowa (Dz. U. z 2019 r., poz. 1000)
1. Od wypisu:
a. do 5 stron
30,00 zł,
b. powyżej 5 stron
50,00 zł,
2. od wyrysu:
a. za każdą wchodzącą w skład wyrysu pełną lub rozpoczętą część odpowiadającą stronie
formatu A4
20,00 zł,
b. nie więcej niż
200,00 zł
3.

Dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa lub prokury
oraz jego odpis, wypis lub kopia - od każdego stosunku pełnomocnictwa
(prokury)

17,00 zł

Obowiązek zapłaty skarbowej od wydania wypisu i wyrysu powstaje z chwilą złożenia wniosku o jego wydanie.
Opłatę skarbową wpłaca się z chwilą powstania obowiązku jej zapłaty. Opłatę uiszcza się gotówką w kasie
Urzędu Gminy w Cedrach wielkich (pokój nr 1 na parterze) lub bezgotówkowo na rachunek Urzędu Gminy.
Numer rachunku: 11 8335 0003 0200 0114 2000 0019 Bank Spółdzielczy w Pruszczu Gdańskim z chwilą
złożenia wniosku.

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY
Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z 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 (Dz. U. UE. L. z 2016r. Nr 119, s.1 ze zm.) - dalej: „RODO”
informuję, że:
1) Administratorem Państwa danych jest Urząd Gminy w Cedrach Wielkich,
ul. M. Płażyńskiego 16, 83 – 020 Cedry Wielkie, tel. 58 6922032, adres email:
urzad@cedry – wielkie.pl
2) Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo
kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych
za pośrednictwem adresu email: inspektor@cbi24.pl lub pisemnie na adres
Administratora.
3) Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu wydania wypisu i wyrysu
z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jak również w celu realizacji
praw oraz obowiązków wynikających z przepisów prawa (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) oraz
ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst
jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 z poźn. zm).
4) Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu
z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach szczególnych,
w tym przepisów archiwalnych.
5) Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą
podlegać profilowaniu.
6) Państwa dane osobowych nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy
(obejmujący Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię).
7) W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, przysługują Państwu
następujące prawa:
a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
c) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
d) prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
(ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), w sytuacji, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie
danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych
osobowych (RODO).
8) Podanie przez Państwa danych osobowych jest obowiązkowe. Nieprzekazanie danych
skutkować będzie brakiem realizacji celu, o którym mowa w punkcie 3.
9) Państwa dane mogą zostać przekazane podmiotom zewnętrznym na podstawie umowy
powierzenia przetwarzania danych osobowych, a także podmiotom lub organom
uprawnionym na podstawie przepisów prawa.

