wypełnia Urząd

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

Nr WRG……………..……………..……..

data wpływu

Miastko, dnia ………………………
...........................................................
...........................................................
...........................................................

Urząd Miejski w Miastku

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

Wydział Rozwoju Gospodarczego
Ul. Grunwaldzka 1
77-200 Miastko

(imię, nazwisko, adres, telefon)

WNIOSEK
Wnoszę o wydanie:
• WYPISU/WYRYSU z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
• WYPISU/WYRYSU ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
Gminy Miastko
• ZAŚWIADCZENIA O ZGODNOŚCI z miejscowym planem zagospodarowania
przestrzennego zamierzonej zmiany sposobu użytkowania
• ZAŚWIADCZENIA O PRZEZNACZENIU w miejscowym planie zagospodarowania
przestrzennego
• ZAŚWIADCZENIA O PRZEZNACZENIU w studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego Gminy Miastko
• ZAŚWIADCZENIA o wyznaczeniu strefy rewitalizacji i ustanowienia prawa pierwokupu
dotyczy działki nr ............................................. w miejscowości .............................................. obręb
ewidencyjny ……………………………………,
która stanowi (moją własność, wieczyste użytkowanie)*,
Załączam:
........................................................................
.............................................
podpis
• właściwe podkreślić i dopisać nad liniami kropkowymi
Opłatę skarbową należy wpłacić w kasie Urzędu Miejskiego lub w formie przelewu na konto Urzędu
Miejskiego PKO Bank Polski, nr 90 1020 2791 0000 7102 0258 4753 z chwilą złożenia wniosku,
w wysokości:
30 zł od wypisu ze studium lub z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego do 5 stron
50 zł od wypisu ze studium lub z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego powyżej 5 stron
20 zł od wyrysu (za każdą wchodzącą w skład wyrysu pełną lub rozpoczętą część odpowiadającą stronie
formatu A4, nie więcej niż 200zł)

17 zł od zaświadczenia o zgodności z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego
zamierzonej zmiany sposobu użytkowania oraz zaświadczenia o przeznaczeniu terenu
w mpzp/studium

Klauzula informacyjna
dotycząca 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 „RODO”)
Realizując obowiązek informacyjny Administratora danych osobowych, uprzejmie informujemy, iż:
1. Administratorem Danych Osobowych jest Burmistrz Miastka, mający siedzibę w Urzędzie Miejskim
w Miastku, ul. Grunwaldzka 1, 77-200 Miastko, telefon: 59 857 23 68, email: sekretariat@um.miastko.pl
2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować poprzez email:
iodo@um.miastko.pl.
3. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane (w tym są zbierane) przez Administratora wyłącznie w celu
wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze,
4. Podstawa prawna przetwarzania przez Administratora Twoich danych osobowych: art. 6 ust. 1 lit. c RODO,
zgodnie z którego treścią dopuszcza się przetwarzanie danych osobowych jeśli jest to niezbędne do
wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych
jest obowiązkowe. Niepodanie tych danych uniemożliwia dalsze rozpatrzenie wniosku.
5. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane następującym kategoriom odbiorców:
a. podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa,
b. podmiotom współpracującym z Administratorem w zakresie realizacji świadczeń niezbędnych dla realizacji
przedmiotowego wniosku, a zwłaszcza dostawcom usług:
• teleinformatycznych,
• księgowych,
• prawnych, doradczych oraz wspierających Administratora
• kurierskich i pocztowych, archiwizacyjnych,
• związanych z utylizacją dokumentacji oraz innych nośników zawierających dane osobowe,
c. osobom upoważnionym przez Administratora Danych, w tym naszym pracownikom i współpracownikom,
którzy muszą mieć dostęp do danych, aby wykonywać swoje obowiązki,
d. osobom i/lub podmiotom przez Panią/Pana upoważnionym,
6. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzana przez okres niezbędny do realizacji odpowiedniego celu
przetwarzania wskazanego w pkt 3, w tym również obowiązku archiwizacyjnego wynikającego z przepisów
prawa. Po upływie wyżej wymienionych okresów Pani/Pana dane są usuwane lub poddawane anonimizacji.
7. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej.
8. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, żądania ich usunięcia lub
ograniczenia ich przetwarzania. Może Pani/Pan skorzystać z uprawnienia do wniesienia sprzeciwu wobec ich
przetwarzania oraz prawa do przenoszenia danych do innego administratora danych.
9. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO
10. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

