Łęczyce, dnia……………………………
Wnioskodawca:

…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
(imię, nazwisko)

…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
………………………………………………………………….……..
(adres)

…………………………………………………………………………
(telefon kontaktowy, faks, e-mail — dane niezbędne do
powiadomienia o wysokości ewentualnej dopłaty oraz w przypadku
odbioru osobistego)

Wójt Gminy Łęczyce
Wniosek o*wydanie wypisu i wyrysu z miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego/ informacji o
braku MPZP/ o planie rewitalizacji
Na podstawie art. 30 ust. 1 Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz.U. z 2020 r. poz. 293 ze zm.), zwracam się
z prośbą o*:
1) wydanie wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego/
informacji o jej braku dla działki /(-ek) o nr……………………………………………
położonej/(-ych) w miejscowości………………….……………………………………
2) Informacji o planie rewitalizacji

Cel uzyskania dokumentu
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Dokument odbiorę osobiście* / proszę przesłać na adres wnioskodawcy*
………………………………………………….
(podpis)

* — zaznaczyć właściwe

Uwaga: Opłata skarbowa za wydanie wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jest określana zależnie
od objętości "Pisu i wyrysu. Opłata za wypis do 5 stron — 30 zł, powyżej 5 stron — 50 zł, za wyrys: za każdą wchodzącą w skład "rysu
pełną lub rozpoczętą część odpowiadającą stronie formatu A4 — 20 zł, ale nie więcej niż 200 zł. Maksymalny koszt wypisu i wyrysu
250 zł. Podstawa prawna: ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1546 ze zm.).
Opłata skarbowa za wydanie zaświadczenia o braku MPZP oraz o planie rewitalizacji – 17,00 zł

Klauzula obowiązku informacyjnego
Referat Infrastruktury i Rozwoju Gminy
Urząd Gminy Łęczyce
Stosownie do 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 (RODO) informujemy, że:

Administrator
Pani/Pana danych

Wójt Gminy Łęczyce w imieniu Gminy Łęczyce, ul Długa 49, 84218 Łęczyce

Z Administratorem można się skontaktować:
1) osobiście lub na adres poczty elektronicznej:
sekretariat@leczyce.pl
2) telefonicznie: 58 678 92 14
3) pisemnie: ul Długa 49, 84-218 Łęczyce
Inspektor Ochrony W Urzędzie Gminy Łęczyce został wyznaczony Inspektor Ochrony
Danych
Danych, z którym można się skontaktować poprzez adres poczty
elektronicznej: iodo@leczyce.pl, lub pisemnie (na adres siedziby
Urzędu).
Z Inspektorem Ochrony Danych można się kontaktować we
wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych
osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem
danych.
Cele
Dane będą przetwarzane przez Gminę Łęczyce w celach:
przetwarzania,
1) wypełnienia obowiązków prawnych w tej sytuacji podanie
podstawa prawna
danych jest obowiązkowe (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c
przetwarzania,
lub 9 ust. 1 lit. G RODO) - ciążących na Urzędzie w
czas
szczególności zadań wynikających z aktów prawnych:
przechowywania
a. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
poszczególnych
gminnym;
kategorii danych
b. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym;
2) Wydania wypisu i wyrysu z miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego/ informacji o braku
MPZ/ o planie rewitalizacji
Dane kontaktowe

Pozyskane dane osobowe będą przechowywane przez okres
niezbędny do realizacji celu przetwarzania, w tym również

obowiązku archiwizacyjnego wynikającego z przepisów
prawa tj. czas nieokreślony, ze względu na kat. A
dokumentu zgodnie z jednolitym rzeczowym wykazem akt.
Odbiorcy danych

Prawa osoby,
której dane
dotyczą

Dane osobowe mogą być ujawnione podmiotom przetwarzającym
na zlecenie i w imieniu pracodawcy, na podstawie zawartej umowy
powierzenia przetwarzania danych osobowych, w celu świadczenia
określonym w umowie usług na rzecz pracodawcy, na przykład:
usługi teleinformatyczne, usługi urbanistyczne, usług drukarskie,
usługi prawne i doradcze.
Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do własnych danych
osobowych, prawo żądania ich sprostowania, usunięcia,
ograniczenia przetwarzania na warunkach wynikających z
Rozporządzenia.
Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec
przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.
W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych
osobowych jest zgoda, ma Pani/Pan prawo wycofania zgody.
Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność przetwarzania,
którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
W zakresie, w jakim Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w
celu zawarcia i wykonania umowy lub przetwarzane na podstawie
zgody – przysługuje Pani/Panu także prawo do przenoszenia
danych osobowych, tj. prawo do otrzymania od Urzędu Pani/Pana
danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie
używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego
(może Pani/Pan przesłać te dane innemu administratorowi danych).
Przysługuje Pani/Panu również prawo do wniesienia skargi do
Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w sytuacji, gdy
istnieje podejrzenie, że przetwarzanie Pani/Pana danych
osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.

