Juchnowiec Kościelny, dnia……….........

PROSZĘ WYPEŁNIĆ CZYTELNIE
………………………………………………..…………………………
imię i nazwisko / nazwa wnioskodawcy
……………………………………………………………………………

Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny
ul. Lipowa 10
16 – 061 Juchnowiec Kościelny

……………………………………………………………………………
adres
……………………………………………………......................
telefon

Referat Planowania Przestrzennego,
Ochrony Środowiska i Rolnictwa

Sposób odbioru*:




odbiorę osobiście
proszę o wysłanie na powyższy adres

WNIOSEK
o wydanie wypisu, wyrysu z planu miejscowego
Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym wnoszę o wydanie wypisu, wyrysu z miejscowego planu
zagospodarowania

przestrzennego

części

gminy

Juchnowiec

Kościelny

we

wsi

......................................................................................................, zawierającego przeznaczenie
działki/ek nr geod. .......................................................................................................................,
położonej/ych w obrębie geodezyjnym ........................................................................................
w celu przedłożenia w*:




kancelarii notarialnej,
banku,
lub w innym celu, tj. …………………………………………………………………....………

ZAŁĄCZNIK: dowód uiszczonej opłaty skarbowej zgodnie z ustawą o opłacie skarbowej z dnia 16 listopada
2006 r.; konto nr: 47-8074-0003-0000-1661-2000-0020 Bank Spółdzielczy w Juchnowcu Górnym, w kwocie:
- za wypis - do 5 stron – 30 zł; - powyżej 5 stron – 50 zł;
- za wyrys – 20 zł (za każdą wchodzącą w skład wyrysu pełną lub rozpoczętą część odpowiadającą stronie formatu
A4 - nie więcej niż 200 złotych ).

.……………………………………………..……………............

(podpis)
* zaznaczyć właściwe

- verte -

Informacje o przetwarzaniu danych
1. Administratorem Pani/a danych osobowych jest Wójt Gminy Juchnowiec Kościelny z siedzibą w Urzędzie Gminy
Juchnowiec Kościelny ul. Lipowa 10, 16-061 Juchnowiec Kościelny.
2. W sprawach związanych z Pani/a danymi proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Urzędu Gminy
Juchnowiec Kościelny.
3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu wydania wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego na podstawie ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
4. Dane nie będą udostępniane innym odbiorcom danych.
5. Dane nie będą przekazane poza Europejski Obszar Gospodarczy lub organizacji międzynarodowej.
6. Dane będą przechowywane przez okres określony w przepisach prawa.
7. Ma Pan/i prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
8. Ma Pan/i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie
danych do jej wycofania. Skorzystanie z prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do
momentu wycofania zgody.
9. Ma Pan/i także prawo do przenoszenia swoich danych.
10. Przysługuje Pani/u prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2.

