
..................................., dnia ..................... 
 

..................................... 
           (imię i nazwisko) 

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

..................................... 
          (adres zamieszkania) 
 
 
 

Do 

                                                                                                    Wójt Gminy Żmudź 
 

 

 

WNIOSEK 

O WYDANIE WYPISÓW I WYRYSÓW Z MIEJSCOWEGO PLANU  

ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY ŻMUDŹ 

 

 

                 

      Na podstawie art. 30 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym (Dz. U. z 2018r. poz. 1945) zwracam się o wypis/wyrys z miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego gminy Żmudź dotyczących działki nr   .............................. 

położonej  miejscowości: ............................................................................................................ 

z przeznaczeniem do celów ……………………………………………………………………. 

 

 

 

 

 

W załączeniu: 

Załącznik graficzny – mapa zasadnicza – wycinek  

W skali 1 : 500 lub 1 : 1000 – 1 szt.                    

                                                        

                                                                                                          ............................................. 
                                                                                                                                                                                         /podpis/ 
 

 

 

 

 



INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH 

Na podstawie art. 13 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)  
– dalej jako „RODO”, informujemy, że: 

I. Administrator danych osobowych 

Administratorem Twoich danych osobowych jest Wójt Gminy Żmudź, ul. Kasztanowa 22, 22-114 Żmudź. 
Możesz się z nami skontaktować 
w następujący sposób: 
• listownie na adres: Urząd Gminy Żmudź, ul. Kasztanowa 22, 22-114 Żmudź 
• przez email: urzad@zmudz.gmina.pl 

II. Inspektor Ochrony Danych 

Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych. Jest to osoba, z którą możesz się kontaktować we wszystkich 
sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem 
danych. 
Z inspektorem możesz się kontaktować w następujący sposób: 

 -listownie na adres: Inspektor Ochrony Danych, ul. Kasztanowa 22, 22-114 Żmudź 
- przez email: inspektor@cbi24.pl  

III. Cele przetwarzania danych i podstawy prawne przetwarzania 

Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe w celu wydania wypisu i wyrysu z miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego. 

Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.2017.1073). 

IV. Okres przechowywania danych osobowych 

Twoje dane osobowe będą przez nas przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania, 
a następnie dla wypełnienia obowiązku archiwizacji dokumentów wynikającego z ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. 
o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach – 5 lat zgodnie z kategorią archiwalną B5. 

V. Odbiorcy danych 

Twoje dane osobowe mogą zostać przekazane podmiotom, które uprawnione są do ich otrzymania przepisami 
prawa. 

VI. Twoje prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych 

Przysługują Ci następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych: 
a. prawo dostępu do Twoich danych osobowych; 
b. prawo do sprostowania Twoich danych osobowych; 
c. prawo do usunięcia Twoich danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu 

wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy 
publicznej; 

d. prawo do ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych; 
e. prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na adres Urzędu Ochrony 

Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa). 

Aby skorzystać z powyższych praw, skontaktuj się z nami lub z naszym inspektorem ochrony danych. 

VII. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, profilowanie 

Twoje dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu. 

VIII. Konieczność podania danych 

Podanie danych osobowych jest niezbędne dla wypełniania przez nas obowiązku prawnego. 


