
imię: ...................................................            Mszana Dolna, dn. ............................. 

nazwisko: ............................................ 

adres: ................................................. 

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

nr tel. .................................................. 

           Urząd Miasta 

     w Mszanie Dolnej 
                      ul. Piłsudskiego 2 

               34-730 Mszana Dolna 

 

 

WNIOSEK 

 

Proszę o wydanie*: 

      wypisu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

      wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

      zaświadczenia o przeznaczeniu terenu,  

      informacji dotyczącej położenia nieruchomości na obszarze rewitalizacji 

 

dla działki/ek położonej w Mszanie Dolnej przy ul. ……………..……………….………………………….…… 

o nr ewidencyjnym ……………………………………………………………………………..……………………….……...… 

Niniejsza informacja potrzebna jest w celu przedłożenia ………………..……………………………....….  

 

Sposób odbioru*: 

      odbiór osobisty 

      przesyłka pocztowa     

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

* - wybrać właściwe                (Podpis Wnioskodawcy) 

 
 
_______________________________________________________________________________________________ 

Opłata skarbowa: 

• za zaświadczenie - 17 zł, 
• za wydanie wypisu: do 5 stron - 30 zł / powyżej 5 stron - 50 zł, 
• za wydanie wyrysu: za każdą wchodzącą w skład wyrysu pełną lub rozpoczętą część odpowiadającą stronie           
  formatu A4 - 20 zł (nie więcej niż 200 zł). 

Podstawa prawna: 
Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1000 ze zm.) 

Termin wydania: 
•  wypisu i wyrysu wynosi - do 14 dni 

•  zaświadczenia wynosi - do 7 dni 



KLAUZULA INFORMACYJNA PRZY POBIERANIU DANYCH BEZPOŚREDNIO                  
OD OSOBY, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ 

 
 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 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), informuję, że: 

 

Zgodnie z rozporządzeniem 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 (ogólnego rozporządzenia                     

o ochronie danych), Dz. U. UE.L.2016.119.1  

1) Administratorem danych osobowych jest Miasto Mszana Dolna, adres siedziby: ul. marsz.                          

J. Piłsudskiego 2, 34-730 Mszana Dolna, kontakt mailowy pod adresem: miasto@mszana-dolna.pl  

 

2) Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pan/Pani skontaktować w sprawach 

ochrony swoich danych osobowych i realizacji swoich praw e-mail: iod@mszana-dolna.pl lub pisemnie 

na adres naszej siedziby wskazany w pkt 1; 

 

3) Dane osobowe przetwarzane będą w celu wykonania realizacji wydania wypisu i wyrysu                            

z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na podstawie art. 30 ustawy z dnia 27 marca 

2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. , poz. 1945 – j.t                                     

z późn. zm.);  

 

4) Dane osobowe nie będą przekazywane żadnym odbiorcom danych;  

 

5) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji 

międzynarodowej;  

 

6) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat; 

 

7) Posiada Pan/Pani prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich 

sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec 

przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym 

momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody 

przed jej cofnięciem;  

 

8) Posiada Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym w Polsce jest Prezes 

Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pan/Pani, że przetwarzanie danych osobowych narusza 

przepisy rozporządzenia wskazanego na wstępie;  

 

9) Podanie przez Pana/Panią danych jest wymogiem ustawowym wydania wypisu i wyrysu                              

z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na podstawie art. 30 ustawy z dnia 27 marca 

2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. , poz. 1945 z późn. zm.). 

Jeżeli nie poda Pan/Pani danych możemy odmówić wydania wypisu i wyrysu z miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego; 10)Decyzje podejmowane wobec Pana/Pani danych osobowych nie 

będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będzie zastosowane wobec nich 

profilowanie. 

 

Zapoznałem/Zapoznałam się z  powyższą klauzulą  ............................................ 

                                                                                              (data i podpis) 

mailto:miasto@mszana-dolna.pl
mailto:iod@mszana-dolna.pl

