WÓJT GMINY POKÓJ
URZĄD GMINY POKÓJ
UL. SIENKIEWICZA 8, 46-034 POKÓJ

WNIOSEK O WYDANIE WYPISU* I WYRYSU*
Z MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO*
LUB ZE STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENNEGO GMINY POKÓJ*
Pokój, dnia .....................................
Wnioskodawca: ………………………………………………………………………………………………...
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
(imię i nazwisko/nazwa firmy/jednostka organizacyjna, adres, telefon)

Zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
wnoszę o wydanie wypisu* i wyrysu* z planu miejscowego* lub ze studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego gminy Pokój * dla terenu: działka nr: ....................................................
obręb : ............................................................... lub nr KW…………..……………………….……położona
w ............................................ przy ul. .........................................................
Załączniki:
1. dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej,**
2. …………………………………………..
Sposób odbioru dokumentu: (zaznaczyć X)
- osobiście
- pocztą na adres wnioskodawcy
- lub na adres
korespondencyjny:
...........................................................................................................................
.....................................
(podać, jeśli inny niż adres wnioskodawcy)
Informuję, że zgodnie z art. 13 ust. 1 i 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:
Administratorem Danych Osobowych ADO jest Wójt Gminy Pokój z siedzibą przy ul. Sienkiewicza 8, 46-034 Pokój,
Wójt Gminy Pokój powołał Inspektora ochrony danych, kontakt: tel. 77-4693085 wew. 36, e-mail iodo@gminapokoj.pl
Cel przetwarzania: wydanie wypisów i wyrysów z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego gminy Pokój
ADO nie przewiduje przekazania uzyskanych danych osobowych innym odbiorcom poza jednostkami organizacyjnymi podległymi ADO albo właściwymi organami władzy
publicznej.
ADO nie przewiduje zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani profilowania w oparciu o otrzymane dane osobowe.
Czas przetwarzania danych osobowych wiązać się będzie z właściwą procedurą prawną, przepisami prawa upoważniającymi do zachowania i archiwizacji pozyskanych danych.
Ma Pani/Pan prawo do:
a) żądania uzyskania kopii danych osobowych, lub ich udostępnienia w siedzibie ADO w Pokoju (art. 15 RODO)
b) żądania sprostowania danych osobowych (art. 16 RODO),
ADO informuje jednocześnie, iż na podstawie art. 77 RODO ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Urząd Ochrony
Danych Osobowych, 00-193 Warszawa, ul. Stawki 2, tel.: 22 531 03 00, dotyczącej niezgodności przetwarzania przekazanych danych osobowych z RODO.
.............................................
(podpis wnioskodawcy)

UWAGA:
Zgodnie
z
cz.
I.
pkt
51
wykazu
przedmiotów
opłaty
skarbowej,
stawek
tej
opłaty
oraz
zwolnień,
stanowiącego
załącznik
do
ustawy
z dnia16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej za wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego pobierana jest opłata skarbowa w wysokości:
- od wypisu: do 5 stron sporządzonego wypisu
– 30 zł , powyżej 5 stron sporządzonego wypisu – 50 zł
- od wyrysu:, za każdą wchodzącą w skład wyrysu pełną lub rozpoczętą część odpowiadającą stronie formatu A-4 – 20 zł i nie więcej niż 200 zł.
Dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej należy dołączyć do wniosku nie później niż w ciągu 3 dni od jego złożenia.
Opłatę należy wnieść:
- na rachunek bankowy: 34 8890 1066 0000 0299 2004 0004 , z dopiskiem: „Opłata skarbowa za wypis* i wyrys* z planu miejscowego* lub ze studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego*”
lub
- w kasie Urzędu Gminy Pokój w oparciu o zlecenie, stosownie wypełnione i potwierdzone przez pracownika odpowiedzialnego za właściwe ustalenie opłaty skarbowej.
W przypadku niewydania wypisu i wyrysu z planu miejscowego, opłata skarbowa podlega zwrotowi na wniosek. Po upływie pięciu lat od końca roku, w którym dokonano zapłaty opłata nie podlega
zwrotowi.
*Niepotrzebne skreślić.
**Podmioty zwolnione z obowiązku zapłaty opłaty skarbowej - zgodnie z art. 7 ww. ustawy o opłacie skarbowej, m.in. jednostki budżetowe i samorządu terytorialnego, organizacje pożytku
publicznego, osoby korzystające w sposób udokumentowany ze świadczeń pomocy społecznej z powodu ubóstwa.

