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

Wałbrzych, dnia ...........................................

Imię Nazwisko /Nazwa Firmy/

...............................................................
..............................................................
Adres
Tel. kontaktowy

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

Biuro Rewitalizacji i Planowania Przestrzennego
Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu

WNIOSEK O WYDANIE WYPISU I WYRYSU
Z MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

Zwracam się z wnioskiem o wydanie wypisu (*) i wyrysu(*) z miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego miasta Wałbrzycha dla działki nr ...................................................
obręb........................................... zlokalizowanej przy ul. ....................................................................
a w przypadku braku planu miejscowego proszę o wydanie stosownego zaświadczenia.

................................
Podpis-pieczęć

(*) - niepotrzebne skreślić

–

Do wniosku należy dołączyć:
opłatę skarbową ; (zgodnie z ustawą o opłacie skarbowej z dnia 16 listopada 2006 r. (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1000) za wypis
z planu do 5 stron 30 zł , powyżej 5 stron 50 zł, od wyrysu z planu za każda rozpoczętą stronę formatu A4 20 zł jednak nie
więcej niż 200 zł , za zaświadczenie 17 zł.
Opłata skarbowa wnoszona jest na konto Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu (na rachunek: Urząd Miejski w Wałbrzychu Bank
PKO Bank Polski S.A 52 1020 3668 0000 5102 0430 0935 z dopiskiem opłata skarbowa

Wniosek należy złożyć w Biurze Obsługi Klienta ul. Sienkiewicza 6-8 w Wałbrzychu

Informacja w sprawie przetwarzania danych osobowych
W związku z realizacją wymogów 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 „RODO”)
i Ustawą z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych, informujemy że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Wałbrzycha Pl. Magistracki 1, 58 – 300
Wałbrzych, tel. 74 665 51 00, um@um.walbrzych.pl

2. Administrator wyznaczył Inspektora ochrony danych - kontakt: e-mail iodo@um.walbrzych.pl, tel. 74 665 53
59
3.

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu wydania wypisu i wyrysu z miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego na podstawie Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 ze zm.).Pani/Pana dane w zakresie numeru
telefonu będą przetwarzane w celu poinformowania o ewentualnych brakach formalnych wniosku i terminie
odbioru dokumentu na podstawie Pani/Pana zgody.

4.

Obowiązek podania danych osobowych jest wymogiem ustawowym i wynika z przepisów ustawy Ustawy
z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 ze zm.).
Podanie przez Panią/Pana danych w zakresie numeru telefonu jest dobrowolne.

5.

Pana/Pani dane osobowe mogą zostać udostępnione wyłącznie podmiotom upoważnionym na podstawie
przepisów prawa oraz podmiotom, którym zlecimy usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych.
Takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z nami i tylko zgodnie z naszymi poleceniami.

6.

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanego w pkt. 3 celu,
a następnie przez okresy zgodne z kategoriami archiwalnymi, o których mowa w załączniku 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 (Dz. U. z 2011 r. Nr 14, poz. 67).

7.

Posiada Pani/Pan prawo do: prawo dostępu do danych osobowych,prawo żądania sprostowania danych
osobowych, prawo żądania usunięcia danych osobowych, prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych
osobowych, prawo do przenoszenia danych osobowych.

8.

W zakresie, w jakim udzieliła Pani/Pan zgody na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje Pani/Panu
prawo do jej cofnięcia. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego
dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

9.

Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan,
że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.

1.
2.
3.

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych
Wyrażam zgodę na przetwarzanie, przez Urząd Miejski w Wałbrzychu, moich danych osobowych takich jak:
nr telefonu celu poinformowania o ewentualnych brakach formalnych wniosku i terminie odbioru dokumentu.
Podaję dane osobowe dobrowolnie i oświadczam, że są one zgodne z prawdą.
Zapoznałam/em się z treścią klauzuli informacyjnej, w tym z informacją o celu i sposobach przetwarzania
danych osobowych
………………………………………….
data i podpis

