Działdowo, dnia ...................................................
.........................................................................
(imię i nazwisko lub nazwa wnioskodawcy)

.........................................................................
(ulica , nr domu)

.........................................................................
(miejscowość)

.........................................................................
(nr tel.)

Burmistrz
Miasta Działdowo
Wniosek

Na podstawie art. 30 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(Dz. U z 2018 r. poz. 1945 ze zm.) zwracam się z prośbą o wydanie wypisu i wyrysu dla działki – nieruchomości
ozn. nr ........................................…...……...…………………….…………… obręb 0001 Miasto Działdowo, nr księgi
wieczystej

…………………..……..........………………………………..

położonej

w

Działdowie

przy

ulicy

……………………….………………….........................................................................................................
Powyższy wypis i wyrys niezbędny jest w celu
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................

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

Do wniosku załącza się:
- kopię mapy zasadniczej lub ewidencyjnej z zaznaczonymi granicami nieruchomości
- dowód opłaty skarbowej.

Pouczenie:
1. Wydanie wypisu i wyrysu podlega opłacie skarbowej zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie
skarbowej (j. t. Dz. U. z 2019 r. poz. 1000 ze zm.) w wysokości:
1) od wypisu do 5 stron – 30 zł, powyżej 5 stron - 50 zł
2) od wyrysu za każdą wchodzącą w skład wyrysu pełną lub rozpoczętą część odpowiadającą stronie formatu
A4 - 20 zł, nie więcej niż 200 zł
3) opłata skarbowa powinna być uiszczona w formie gotówkowej w kasie tut. Urzędu lub bezgotówkowej
na rachunek bankowy 74 1020 35 41 0000 5702 0270 1605 PKO Bank Polski S.A. Oddział w Olsztynie
z adnotacją: za wydanie wypisu i wyrysu z miejscowego planu.

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych w Urzędzie Miasta Działdowo - klauzula informacyjna

W związku z realizacją wymogów 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”), Urząd Miasta w Działdowie informuje o zasadach przetwarzania danych osobowych
oraz o przysługujących prawach z tym związanych.
Poniższe zasady stosuje się począwszy od 25 maja 2018 roku.
Jeśli mają Państwo pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania danych osobowych przez Urząd, a także przysługujących Państwu uprawnień,
prosimy o kontakt z Urzędem Miasta Działdowo, ul. Zamkowa 12, 13-200 Działdowo bądź z inspektorem ochrony danych drogą elektroniczną
poprzez umdzialdowo@netbiz.com.pl lub pisemnie na adres: Urząd Miasta Działdowo, ul. Zamkowa 12, 13-200 Działdowo.
I. Wskazanie administratora
Administratorem danych osobowych jest Burmistrz Miasta Działdowo ul. Zamkowa 12, 13-200 Działdowo.
II. Wskazanie inspektora ochrony danych
Inspektorem ochrony danych jest Marcin Rzeszutko - Kierownik Referatu Informatyki,
e-mail: umdzialdowo@netbiz.com.pl, adres do korespondencji: Urząd Miasta Działdowo, ul. Zamkowa 12, 13-200 Działdowo.
III. Cele oraz podstawa prawna przetwarzania danych osobowych
Urząd przetwarza dane osobowe w celach:
1) przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze,
2) przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej
powierzonej administratorowi,
3) w innych przypadkach dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści
zgody.
IV. Obowiązek podania danych osobowych
Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym, wynika z realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa.
V. Informacje o odbiorcach danych osobowych
W związku z przetwarzaniem danych osobowych w celach wskazanych w pkt. III, Państwa dane osobowe mogą być udostępniane organom władzy
publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działającym na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które
wynikają z przepisów prawa np. policja, sąd, prokuratura, urząd skarbowy, komornik sądowy.
VI. Okresy przetwarzania danych osobowych
Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych w pkt. III celów, a po tym czasie przez okres oraz w
zakresie wymaganym przez przepisy prawa.
VII. Prawa osoby, której dane dotyczą
Urząd pragnie zapewnić Państwa, że wszystkim osobom, których danych osobowe są przetwarzane w Urzędzie Miasta Działdowo, przysługują
odpowiednie prawa wynikające z RODO. W związku z tym przysługują Państwu następujące prawa:
1) prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych,
2) prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne,
3) prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. „prawo do bycia zapominanym”),
4) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
5) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
6) prawo do przenoszenia danych.
VIII. Prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych
W zakresie, w jakim została udzielona zgoda na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje Państwu prawo do jej cofnięcia. Cofnięcie zgody nie
ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
IX. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
W przypadku uznania, iż przetwarzanie przez Urząd danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do
właściwego organu nadzorczego.

Zapoznałam/em się z powyższą klauzulą informacyjną.

……………………………………………………………………………….…..
(data / podpis)

