Kłecko, dnia ...............................

Nr sprawy: RPN.6727.....................
Imię i nazwisko wnioskodawcy
........................................................
Adres wnioskodawcy
........................................................
........................................................
Numer telefonu
........................................................

Burmistrz Gminy Kłecko
ul. Dworcowa 14
62-270 Kłecko

WNIOSEK
o wydanie wypisu i wyrysu

Podstawa prawna art. 30 ustawy z dnia 27 marca 2003 o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 ze zm.).
Zwracam się z prośbą o wydanie wypisu i wyrysu z obowiązującego planu zagospodarowania
przestrzennego obejmującego działkę nr .................................................. znajdującą się w
.................................................., gm. Kłecko.

W załączeniu przedkładam:
Potwierdzenie uiszczenia opłaty skarbowej za wydanie wypisu i wyrysu w wysokości:
•

30 zł od wypisu do 5 stron

•

50 zł od wypisu powyżej 5 stron

•

20 zł za każda wchodząca w skład wyrysu stronę formatu A4 (nie więcej niż 200zł)

Dane do przelewu: Urząd Miejski Gminy Kłecko, BS Gniezno O/Kłecko
nr konta: 76 9065 0006 0070 0700 0130 0001, tytuł przelewu: Opłata skarbowa
Zaświadczenie:
□ proszę wysłać pocztą na adres wskazany w nagłówku;
□ odbiorę osobiście.

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych. Informację podane w
przypadku zbierania danych osobowych bezpośrednio od osoby, której dane dotyczą.
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 roku 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
(określane jako „RODO") informujemy, że:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Gminy Kłecko z siedzibą w Kłecku,
ul. Dworcowa 14, 62-270 Kłecko, tel.: 61 4270125, e-mail: klecko@klecko.pl,
2) Informacje kontaktowe Inspektora ochrony danych osobowych w Urzędzie Gminy Kłecko,
e-mail iod@lesny.com.pl
3) Dane osobowe przetwarzane będą w celu wypełniania obowiązków wynikających z przepisów
prawa. Podstawą jest :
• Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2020
poz. 65 ze zm.)
• Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z
2017 poz. 1073 ze zm.),
• Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. 2018 poz. 121 ze
zm.)
4) W związku z przetwarzaniem danych w celu wypełniania obowiązków wynikających z przepisów
prawa odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:
a) organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie
organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie
obowiązującego prawa,
b) inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Urzędem Miejskim Gminy
Kłecko przetwarzają dane osobowe, dla których Administratorem jest Burmistrz Gminy Kłecko.
5) Dane po zrealizowaniu celu, dla którego zostały zebrane, będą przetwarzane do celów archiwalnych
i przechowywane przez okres niezbędny do zrealizowania przepisów dotyczących archiwizowania
danych przez Administratora.
6) W zakresie swoich danych osobowych ma Pani/Pan prawo żądania: dostępu do danych,
sprostowania danych. W postępowaniach administracyjnych czynnościach urzędowych nie
przysługuję prawo żądania wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, usunięcia, ograniczenia
przetwarzania, przenoszenia danych.
7) W postępowaniach administracyjnych i czynnościach urzędowych prawo do wycofania w
dowolnym momencie udzielonej wcześniej zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych nie
przysługuje.
8) Każda osoba ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych jeśli
uzna, że przetwarzanie jej danych osobowych odbywa się niezgodnie z prawem.
9) Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.
Potwierdzam, ze zapoznałem/am się z treść klauzuli informacyjnej o przetwarzaniu danych
osobowych.

..........................................................
(czytelny podpis)

