
                ………………………………, dnia……………………..………20…..r.

            (miejscowość, data) 

 

…………………………… 

…………………………… 

…………………………… 

Imię i nazwisko lub nazwa wnioskodawcy/ 
Adres, ewentualnie: tel. kontaktowy 
  

        Wójt Gminy Niechlów 
ul. Głogowska 31 
56-215 Niechlów 

       

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 wnioskuję o wydanie wypisu i wyrysu* , wypisu*, zaświadczenia*, z miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego: 

Dane ewidencyjne nieruchomości: 

Obręb………………………..……..………  Arkusz ................... .  

Działka/działki nr ......................................................................... . 

Adres nieruchomości: 

Miejscowość: ……………………  Gmina ………………… .       

Ulica ………………………….      Numer …….……………….. . 

       
       

…………………………………………………… 
        Podpis wnioskodawcy 
 

 
 
Zgodnie z częścią I, punkt 51 załącznika do ustawy 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). 
Zaświadczenie: 17złotych. 
*właściwe podkreślić 



 

 

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 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 (RODO), informujemy że: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Gminy Niechlów reprezentowany przez Wójta Gminy 

Niechlów, ul. Głogowska 31, 56-215 Niechlów.  

2. W sprawach związanych z Pani/Pana danymi osobowymi proszę kontaktować się inspektorem Ochrony Danych (IOD): 

Inspektor Ochrony Danych Tomasz Wadas iod@niechlow.pl 

3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji wniosku o wydanie wypisu, wyrysu, zaświadczenia z 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Niechlów oraz sporządzania opracowań planistycznych. 

4. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest art. 6 pkt.1 lit. a RODO – zgoda osoby, której dane dotyczą.  

5. Odbiorca lub kategorie odbiorców: Podmioty upoważnione na podstawie zawartych umów powierzenia oraz 

uprawnione na mocy obowiązujących przepisów prawa. 

6. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu przetwarzania, oraz przez okres 

wynikający z przepisów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w 

sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych. 

7. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych oraz prawo do ich sprostowania.  

8. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. 

Stawki 2, 00-913 Warszawa. 

9. Pani/Pana dane osobowe nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym również 

profilowaniu.  

10. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich. 

 

OŚWIADCZENIE 

Ja niżej podpisany/(a) oświadczam, że zostałem (am) poinformowany(a) o treści Klauzuli informacyjnej o Przetwarzaniu 

Danych Osobowych w Urzędzie Gminy Niechlów, w związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego 

i Rady (EU) 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 (ogólne rozporządzenie o 

ochronie danych RODO). 

 

 

   ………………………………      ………………………………  

(miejsce i data złożenia oświadczenia)    (podpis osoby składającej oświadczenie) 

mailto:iod@niechlow.pl


 

           

 

 


