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WNIOSEK O UDZIELENIE WYPISU / WYRYSU Z PLANU ZAGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENNEGO / STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENNEGO
Proszę wypełnić drukowanymi literami

Imię/Nazwa firmy/Nazwa organizacji

Bieruń, dnia

-

-

Miejscowość

Nazwisko/ Nazwa firmy/Nazwa organizacji

Ulica

Nazwisko/ Nazwa firmy/Nazwa organizacji

Kod pocztowy

Nr Domu

Nr Lokalu

Nr telefonu

Burmistrz Miasta Bierunia
ul. Rynek 14
43-150 Bieruń
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. 1071 z późn. zm.) zwracam się o wypis i wyrys
z obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Bierunia / ze studium
uwarunkowań

i

kierunków

zagospodarowania

przestrzennego*

dla

działki/ek

nr ……………………………………………………………………………………………………...
znajdującej/ych się w Bieruniu przy ulicy……………………………………………………………..
stanowiącej/ych własność ……………………………………………………………………………
Wypis i wyrys z obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Bierunia / ze studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego* odbiorę osobiście/proszę przesłać za
pośrednictwem poczty*.

.........................................................................
podpis wnioskodawcy
Załączniki:
1. Mapa zasadnicza z nakładką ewidencyjną w skali 1:1000.
2. Potwierdzenie wniesienia opłaty skarbowej za sporządzenie wypisu i/lub wyrysu.
* - niepotrzebne skreślić

Administratorem danych osobowych jest Burmistrz Miasta Bierunia z siedzibą w Bieruniu, przy ul. Rynek 14. Osobą do kontaktu w sprawach dotyczących
przetwarzania danych osobowych jest Inspektor Ochrony Danych (adres e-mail: iod@um.bierun.pl). Przetwarzanie danych jest obowiązkowe w celu realizacji
uprawnień i spełnienia obowiązków określonych przepisami prawa. Podstawa prawna: art. 30 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
Dane nie będą udostępniane podmiotom innym niż upoważnione do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa. Odbiorcami danych są: strony postępowania.
Dane będą przechowywane jedynie w okresie niezbędnym do spełnienia celu, dla którego zostały zebrane lub w okresie wskazanym przepisami prawa. Podanie danych
jest wymogiem ustawowym, a niepodanie danych może skutkować pozostawieniem wniosku bez rozpatrzenia. Przetwarzanie danych odbywa się zgodnie z
przepisami 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) dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE. L Nr 119, str. 1). Osoba, której dane są przetwarzane, posiada prawo dostępu do treści swoich danych, żądania ich
sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, w przypadkach i na zasadach przewidzianych prawem.
Osoba, której dane są przetwarzane, posiada ponadto prawo skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych) na przetwarzanie niezgodne z
przepisami prawa.

