
Dobrzyniewo Duże, dnia ..................... 
                                                                                                      
 

.............................................................. 
 

.............................................................. 
 

.............................................................. 
 

.............................................................. 
   (imię, nazwisko, adres, telefon kontaktowy) 

 
 

Wójt Gminy 

Dobrzyniewo Duże 

 

 

 

 

 

P o d a n i e 

 
 Proszę o wydanie wypisu i wyrysu z miejscowego planu zago-

spodarowania przestrzennego w odniesieniu do terenu ……………… 

……………………………………………………………………………….. 

(uchwała Rady Gminy Nr …………………) 

 
 

   
 .................................................. 

                            czytelny podpis wnioskodawcy 
 
 
 

 
 
 
 
Obliczenie opłaty skarbowej: 
- wypis do/powyżej 5 stron …….. 30/50 zł 
- wyrys  .…..xA4= ……x 20 zł = ………. zł 
-------------------------------------------------------- 
                           razem: …………………zł 
 
 
 
 
Wypis i wyrys z planu miejscowego otrzymałem dnia …………………… 
 
                                                                       ……………………………… 



 

Klauzula informacyjna  

 

Zgodnie z 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 i w spra-
wie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (4.5.2016 L 119/38 
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL) dalej RODO informuję, że: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Dobrzyniewo Duże z siedzibą w 
Dobrzyniewie Dużym przy ulicy Białostockiej 25, 16-002 Dobrzyniewo Duże reprezentowana 
przez Wójta.  

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych jest możliwy pod adresem email: iod@eterneco.eu lub 
pisemnie na adres Administratora danych. 

3. Dane osobowe Pana/Pani będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a– udzielonej zgody 
na przetwarzanie danych osobowych w zakresie numeru telefonu w celu szybkiego kontaktu 
oraz na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO tj. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia ob-
owiązku prawnego ciążącego na administratorze w związku z Ustawą z dnia 27 marca 2003 r. o 
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, Ustawą z dnia 14 czerwca 1960 Kodeks po-
stępowania administracyjnego w celu realizacji wniosku w sprawie ustalenia warunków zabu-
dowy terenu. 

4. Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania 
danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty, które będą przetwarzały Pa-
na/Pani dane osobowe w imieniu Administratora na postawie zawartej z Administratorem umo-
wy powierzenia przetwarzania danych osobowych (tj. podmioty przetwarzające). 

5. Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów ustawy z 
dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz jednolitego rzeczo-
wego wykazu akt stanowiącego załącznik nr 2 do Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z 
dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt 
oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych. 

6. Posiada Pan/Pani prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, na pod-
stawie art. 15 RODO oraz z zastrzeżeniem przepisów prawa przysługuje Panu/Pani prawo do: 

 sprostowania danych osobowych, na podstawie art. 16 RODO,  

 usunięcia danych, na postawie art. 17 RODO, 

 ograniczenia przetwarzania danych osobowych, na podstawie art. 18 RODO, 

 przenoszenia danych, na podstawie art. 20 RODO, 

 cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w przypadku przetwarzania danych 

osobowych na podstawie art. 7 RODO. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem 

przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

7. W przypadku uznania, iż przetwarzanie przez Administratora Pani/Pana danych osobowych na-

rusza przepisy RODO przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego 

którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą przy ul. Stawki 2, 00-193 

Warszawa. 

8. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą podlegały zau-
tomatyzowanemu profilowaniu. 

9. Dane osobowe nie będą przekazywane do podmiotów poza Unią Europejską lub Europejskim 
Obszarem Gospodarczym. 

10. Podanie danych osobowych jest niezbędne do realizacji w/w celu. Niepodanie danych osobo-
wych uniemożliwi realizację zadań ustawowych, w tym realizację w/w wniosku.  

 
 


