
...................................................                                      .......................................................
Imię i nazwisko / nazwa wnioskodawcy                                                                          miejscowość, data

....................................................
adres do korespondencji

          Burmistrz Gryfic
                                                                                                                        Plac Zwycięstwa 37

       72-300 Gryfice

WNIOSEK
o  wydanie wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania

przestrzennego 
miasta/gminy Gryfice

Na podstawie art.  30 ust.  1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r.  o planowaniu i  zagospodarowaniu
przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 ze zm.).

Wnoszę  o  wydanie  wypisu  i  wyrysu  z  miejscowego  planu  zagospodarowania

przestrzennego miasta/gminy Gryfice  dla  działki  o  nr  ewidencyjnym ..........................................

położonej przy ul. ................................................. obręb ...................................................................

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

                /Podpis osoby składającej wniosek/

OPŁATA SKARBOWA - zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1044)
płatna z chwilą złożenia wniosku, dowód zapłaty należy dołączyć do składanego wniosku:
1) od wypisu:
- do 5 stron 30 zł
- powyżej 5 stron 50 zł

2) od wyrysu:
a) za każdą wchodzącą w skład wyrysu pełną lub rozpoczętą część odpowiadającą stronie formatu A4 – 20,00 zł,
b) nie więcej niż – 200,00 zł,

Informacje dodatkowe:
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z
04.05.2016 r.) – informuję, iż:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Gryfice z siedzibą Plac Zwycięstwa 37, 72-300 Gryfice,

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – iod@urzad.gryfice.eu

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań urzędu - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. c
oraz na podstawie Art. 9 ust.2 lit. g ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

4. Odbiorcami  Pani/Pana  danych  osobowych  będą  wyłącznie  podmioty  uprawnione  do  uzyskania  danych  osobowych  na
podstawie przepisów prawa.

5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie z instrukcją kancelaryjną.

6. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia
przetwarzania.

7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

8. Podanie danych osobowych w zakresie wymaganym przepisami prawa art.  30 ust. 1 ustawy z dnia 23 marca 2003 r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1073 ze zm.) jest obligatoryjne.
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