…………………………………….

………………….., dnia ………………..

…………………………………….

(Imię, nazwisko, adres wnoszącego)
………………………………….
(imię, nazwisko i adres Pełnomocnika wnoszącego)
Burmistrz Ustrzyk Dolnych
ul. Kopernika 1
38-700 Ustrzyki Dolne

WNIOSEK
o wydanie wypisu*, wyrysu*
z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
*ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
miasta i gminy Ustrzyki Dolne

Zwracam
zagospodarowania

się

o

wydanie

przestrzennego/*

wypisu,
ze

wyrysu*

studium

z

miejscowego

uwarunkowań

i

planu

kierunków

zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Ustrzyki Dolne na podstawie art. 30
ust.
na

1

ustawy

obszar

działki

o

planowaniu
(-ek)

i

zagospodarowaniu

oznaczonej

geodezyjnym

przestrzennym

nr

ewidencyjnym

gruntu…………………………………………………………………………………………………
położonej (-nych) w gminie Ustrzyki Dolne, obręb ……………………………………………..
Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679

z

27.04.2016r.,

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) (Dz. Urz.
UE L 119/1). wyrażam zgodę

na przetwarzanie moich danych osobowych w celu

realizacji zadania objętego przedmiotowym wnioskiem przez Administratora Danych
Osobowych

-

Burmistrza

38-700 Ustrzyki Dolne.

Ustrzyk

Dolnych,

ul.

Mikołaja

Kopernika

1,

Rozumiem, że przysługuje mi prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich
sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, jak również prawo do przenoszenia
danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie
w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego
dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem.

……………………………………………………….
(podpis wnioskodawcy lub Jego Pełnomocnika)
(*) – niepotrzebne skreślić
Opłata skarbowa za wydanie wypisu i wyrysu wynosi zgodnie z ustawą o opłacie skarbowej :


od wypisu :
a. do 5 stron – 30 zł
b. powyżej 5 stron – 50 zł



od wyrysu :
a. za każdą wchodzącą w skład wyrysu pełną lub rozpoczętą część odpowiadającą
stronie formatu A 4 – 20 zł
b. nie więcej niż – 200 zł.

Opłatą skarbową należy uiścić gotówką w kasie Urzędu Miasta lub na konto Nr 50 8621 0007 2001 00
12 3347 0001- numer konta do opłat skarbowych.
Podstawa prawna: art. 1 ust 1 pkt 1 lit „a” oraz tabeli część I ust 51 tj. załącznika do ustawy
z dn. 16 listopada 2006r. tj. ustawy o opłacie skarbowej z dn. 16 listopada 2006r. (tekst jedn. Dz. U.
z 2018r. poz. 2096 ze zm.).
Kwotę naliczonej opłaty skarbowej poda prowadząca sprawy Inspektor tut. Urzędu osobiście w pok.
Nr 12 „A” w godzinach pracy Urzędu lub telefonicznie pod nr: 13 460 80 27.
Załączniki:
dowód wniesienia opłaty skarbowej,
inne: (np. może być dołączona kopia mapy
ewidencyjnej)………………………………………………………………………………………………………
Termin wydania wypisu i wyrysu – do 14 dni.
Podstawa prawna:
art. 30 ust 1 ustawy z dn. 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(tekst jedn. Dz. U. z 2018r., poz. 1945 ze zm.).

