
Spiczyn, dnia __ - __-_____r. 

 

 

       

 

Wójt Gminy Spiczyn 

       21-077 Spiczyn 

 

 

 
WNIOSEK 

O WYDANIE WYPISU I WYRYSU
*
  

Z MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO 

GMINY SPICZYN 

 
DANE OSOBOWE WNIOSKODAWCY 

 

Imię i nazwisko: 
 

_________________________________________________ 

 
 

Adres: 
 

_________________________________________________ 

_________________________________________________ 

 
 

Nr telefonu: 
 

_________________________ 

 

 

PRZEDMIOT WNIOSKU 
 

 

Nr działek            

i miejscowość: 

 

_________________________________________________ 

_________________________________________________ 

_________________________________________________ 

 
 

Cel wydania wypisu: 
 

_________________________________________________ 

 

 
 

Załączniki
*
: 

1. dowód wpłaty opłaty skarbowej  ____ zł. 

 

 

__________________________ 

       (podpis wnioskodawcy)  

 

 

                                                 
*
 właściwe zaznaczyć 



KLAUZULA INFORMACYJNA 

 

Do wniosku o wydanie wypisu i wyrysu z Miejscowego Planu Zagospodarowania 

Przestrzennego Gminy Spiczyn 

 

„Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 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) (Dz. Urz. UE L 

119 z 04.05.2016 r.), zwanego dalej RODO, informuję, że Administratorem Pani/Pana 

danych osobowych jest Gmina Spiczyn z siedzibą w Spiczynie, 21-077 Spiczyn 10c, 

reprezentowana przez Wójta. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych to: Adrian 

Dziura, email: adrian.dziura@lokalneogniwo.pl Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane 

wyłącznie w celu wydania wypisu i wyrysu z Miejscowego Planu Zagospodarowania 

Przestrzennego Gminy Spiczyn. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywać się 

będzie w zakresie niezbędnym do zrealizowania obowiązku wynikającego z przepisu prawa, tj. 

ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 

2017 r. poz. 1073), ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2018 r. 

poz. 1044), ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 

z 2017 r. poz. 1257), jak również art. 6 ust. 1 lit. c RODO, natomiast w zakresie 

wykraczającym poza ramy ustawy – art. 6 ust. 1 lit. a RODO. Odbiorcą Pani/Pana danych 

osobowych będą organy uprawnione do przetwarzania danych osobowych z mocy prawa,                  

w szczególności organy wymiaru sprawiedliwości, służby mundurowe, jak również podmioty 

wskazane w treści w/w ustawy. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres                

3 lat. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo do 

ich uzupełnienia i sprostowania. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa 

Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych 

osobowych narusza przepisy RODO. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest 

wymogiem ustawowym, a ich nie podanie będzie skutkowało nierozpatrzeniem wniosku. 

Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą 

profilowane”. 

 

Jednocześnie wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w postaci numeru 

telefonu w celu realizacji celu wskazanego w w/w klauzuli informacyjnej. 

 

 

 

 

         ………………………….. 
            podpis wnioskodawcy 

mailto:adrian.dziura@lokalneogniwo.pl

