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Urząd Miejski 

w Świebodzicach 

Wnioskodawca: 

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

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

 

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 (j.t. Dz. U. Z 2018 r. poz. 1945 ze zm.), wnoszę o wydanie wypisu* i wyrysu* z 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w części obejmującej nieruchomość/ści* 

położoną/e* w Świebodzicach przy ul. ................................................., działka/i* oznaczona/e* 

numerem/ami*  geodezyjnym/i* .................................................................................., obręb 

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

Wypis* i wyrys* wykorzystany zostanie w celu ............................................................................. 
 
............................................................................................................................................................. 
 
............................................................................................................................................................. 
 
 

...................................................................... 
(podpis wnioskodawcy lub osoby przez niego upoważnionej) 

 

W załączeniu: 
1. Dowód wniesienia opłaty 

     skarbowej 
2. ....................................... 

 
 
 
———————————————————— 
*niepotrzebne skreślić 
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Klauzula informacyjna   
 

 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 (4.5.2016 L 119/38 Dziennik 

Urzędowy Unii Europejskiej PL), informuję, że: 

• Administratorem Pani / Pana danych jest Burmistrz Miasta Świebodzice, ul. Rynek 1,  58 – 160 

Świebodzice. 

• Dane kontaktowe inspektora ochrony danych: tel.74/6669514, adres e-mail: iod@swiebodzice.pl 
• Dane osobowe przetwarzane są na podstawie: 

- art. 30 ust. 1 ustawy z  dnia 27 marca 2003 r.  o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym; 
• Pani / Pana dane osobowe przetwarzane są w celu: 

                - realizacji wniosku w zakresie wydania wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego/studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego; 
• Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres zgodny z Rzeczowym Wykazem Akt. 

• Ma Pani/Pan prawo do:  

- dostępu do treści swoich danych; 

- żądania sprostowania lub usunięcia swoich danych; 

- żądania ograniczenia przetwarzania; 

- przeniesienia swoich danych; 

- wniesienia sprzeciwu; 

- cofnięcia zgody na przetwarzanie, jeśli dokonuje się ono na podstawie dobrowolnej zgody (nie wpływa 

to wszakże na legalność przetwarzania danych między udzieleniem zgody a jej cofnięciem). 

• Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna 

Pani/Pan, że przetwarzanie dotyczących Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia 

o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

• Podanie przez Panią / Pana danych osobowych jest konieczne do realizacji zadań gminy. 
• Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu. 

 


