
        
 ………………………………………… 

        Miejscowość i data 

……………………………………………………… 
Imię i nazwisko lub nazwa wnioskodawcy 

 
……………………………………………………... 
 
………………………………………………………  
Adres wnioskodawcy             

 
BURMISTRZ ŁASZCZOWA  

       

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 (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 293 ze zm.)  wnioskuję o wydanie wypisu i wyrysu z miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego: 
 
Dane ewidencyjne nieruchomości:  
 
Obręb / miejscowość: ………………………..……..…………………………  Arkusz .................................... 
 
Nr działki:  ………........................................................................................................................................ 
 
 
Dodatkowe informacje: ………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………. 
    
Do wniosku załączam: 

• dowód uiszczenia opłaty skarbowej za wydanie wypisu i wyrysu. 
       
Informacja o zasadach przetwarzania danych znajduje się na odwrocie.   
  
      

 
 
…………………………………………………………………. 

        Podpis wnioskodawcy 

Sposób odbioru: osobiście / przesłanie pocztą* 

Opłatę skarbową za wydanie wypisu i wyrysu należy wnieść: 

1. w kasie Urzędu Miejskiego w Łaszczowie, Łaszczów, ul. Chopina 14, 22-650 Łaszczów  
2. lub przelewem na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Łaszczowie:  

BS Łaszczów, Nr konta: 37 9620 0005 0000 0260 2001 0011 

Opłata skarbowa od wydania wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

wynosi: 

1) od wypisu: do 5 stron – 30 zł, powyżej 5 stron – 50 zł; 
2) od wyrysu: za każdą wchodzącą w skład wyrysu pełną lub rozpoczętą część odpowiadającą 

stronie formatu A4 – 20 zł, nie więcej niż 200 zł. 
Podstawa prawna: art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy oraz część I ust. 51 załącznika do ustawy z dnia 16 listopada   

2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 1000 ze zm.) 

*prawidłowe podkreślić  



KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH 

Działając na podstawie 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 oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne 
rozporządzenie o ochronie danych) – dalej RODO, informujemy o zasadach przetwarzania Państwa 
danych osobowych oraz o przysługujących prawach z tym związanych.  
Administrator danych osobowych: 
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Łaszczowa z siedzibą w Łaszczowie 

ul. Chopina 14, 22-650 Łaszczów, tel.: 84 6611508. 
Inspektor ochrony danych: 
2. We wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych można kontaktować się  

z inspektorem ochrony danych poprzez e-mail: iod@laszczow.pl lub pisemnie na adres siedziby 
Administratora. 

Cele i podstawy przetwarzania danych osobowych: 
3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu rozpoznania wniosku o wydanie zezwolenia oraz w celu 

archiwizacji. 
4. Administrator danych osobowych – przetwarza Pani/Pana dane osobowe w celu realizacji obowiązku 

prawnego ciążącego na administratorze (art.6, ust.1, lit.c RODO) wynikającego z ustawy Kodeks 
postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 256 ze zm.), ustawy z dnia 27 marca  
2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 293 ze zm.) 
i ustawy z dnia 14 lipca 1983 roku o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (t.j.Dz.U. z 2020r., 
poz. 164).   

Odbiorcy danych osobowych: 
5. Dane osobowe będą ujawniane: 

1) innym stronom postępowania i ich pełnomocnikom, przedstawicielom, 
2) podmiotom przetwarzającym dane na podstawie zawartych umów takim jak podmioty 

zapewniające obsługę, utrzymanie, konserwację i rozwój systemów informatycznych. 
Okres przechowywania danych: 
6. Dane osobowe będą przechowywane przez okres rozpatrywania sprawy oraz przez okres 

archiwizacji, zgodnie z obowiązującą w Urzędzie Miejskim w Łaszczowie instrukcję kancelaryjną 
przez okres 5 lat. 

Prawa osób, których dane dotyczą: 
7. W zakresie przewidzianym przepisami prawa, przysługuje Pani/Panu prawo do:  

1) dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;  
2) sprostowania (poprawiania) swoich danych;  
3) ograniczenia przetwarzania danych;  
4) wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku powzięcia 

informacji  
o niezgodnym z prawem przetwarzaniu danych osobowych (na adres Urzędu Ochrony Danych 
Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa).  

Obowiązek podania danych: 
8. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym. W przypadku niepodania danych 

osobowych niemożliwe będzie wykonywanie ww. zadań Administratora i rozpatrzenie Pani/Pana 
wniosku.  

9. Pani/Pana dane osobowe nie są i nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w celu podjęcia 
jakiejkolwiek decyzji i nie będą profilowane. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa 
trzeciego oraz organizacji międzynarodowych. 

 

 

 

 


