
Swarzędz, .......................................

DANE WNIOSKODAWCY PEŁNOMOCNIK

..............................................................................
imię i nazwisko (nazwa osoby prawnej)

..............................................................................
imię i nazwisko (nazwa osoby prawnej)

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

..............................................................................
adres zamieszkania, siedziba, adres do korespondencji

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

..............................................................................
adres zamieszkania, siedziba, adres do korespondencji

..............................................................................
nr telefonu kontaktowego : 

..............................................................................
nr telefonu kontaktowego : 

Nr sprawy: WAU .........................................
(wypełnia urząd)

Urząd Miasta i Gminy w Swarzędzu
Wydział Architektury i Urbanistyki
62-020 Swarzędz, Rynek 1

WNIOSEK

Na podstawie art.  30 ust.  1 Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 503 ze zm.) zwracam się o wydanie (właściwe podkreślić):

• wypisów i wyrysów z miejscowego planu zagospodarowania terenu,
• wypisów i wyrysów ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.

Dla terenu położonego w (miejscowość, ulica, nr):
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
Oznaczenie geodezyjne działki:
................................................................................................................................................................
W celu (określenie przeznaczenia dokumentu):
................................................................................................................................................................

W/W informacja, zaświadczenie, wypis i wyrys   (właściwe podkreślić)  :
• Zostaną odebrane osobiście przez wnioskodawcę.
• Ma zostać wysłane/doręczone wnioskodawcy na w/w adres.

...................................................
podpis wnioskodawcy

Opłaty skarbowa za wydanie w/wym dokumentów:

-za wypisy i wyrysy z planu miejscowego:

- od wypisu do 5 stron - 30 zł,

- od wypisu powyżej 5 stron - 50 zł,

- od wyrysu za każdą wchodzącą w skład wyrysu pełną lub rozpoczętą część odpowiadającą stronie formatu A4 - 20 zł
(nie więcej niż 200 zł).

W przypadku wątpliwości co do zakresu informacji, które winny zostać zawarte we wniosku, o wyjaśnienia
można się zwrócić do Wydziału Architektury i Urbanistyki tut. Urzędu: 

- bezpośrednio - Wydział Obsługi Mieszkańców - na parterze (w godzinach pracy Urzędu),

- telefonicznie - nr tel. (61) 65 10 718



KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
DLA POTRZEB PROWADZENIA POSTĘPOWANIA W SPRAWIE WYDANIA WYPISÓW

I     WYRYSÓW

Działając 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), informuję, iż:

· Administrator danych osobowych:

Administratorem  Pani/Pana  danych  osobowych  jest:  Urząd  Miasta  i  Gminy  w  Swarzędzu
reprezentowany przez Burmistrza Miasta i Gminy Swarzędz, z siedzibą, ul. Rynek 1, 62-020 Swarzędz,
(dalej: Administrator);

· Inspektor Ochrony Danych:

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych:
· adres e-mail: iod@umig.Swarzedz.pl;
· adres:  Urząd  Miasta  i  Gminy  Swarzędz,  Inspektor  Ochrony  Danych,  ul.  Rynek  1,  62-020

Swarzędz; 
· Cele i podstawy prawne przetwarzania:

Pani/Pana  dane  osobowe  są  przetwarzane  przez  Administratora  w  celu  realizacji  obowiązków
Administratora wynikających z treści:

· Art. 6 ust. 1 lit. c, e;
· Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2022 r.

poz. 2000 ze zm.);
· Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U.

z 2022 r., poz. 503 ze zm.).

· Odbiorcy danych:

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane przez Administratora nie są udostępniane podmiotom trzecim,
z zastrzeżeniem, że mogą być one udostępnianie podmiotom trzecim:

· w  celu  realizacji  obowiązków  ciążących  na  Administratorze,  a  wynikających  z  odrębnych
przepisów prawa;

· o ile okaże się to niezbędne do realizacji celów określonych w punkcie 3 - zaangażowanym przez
Administratora dostawcom usług IT oraz z zakresu doradztwa prawnego; 

· o ile okaże się to niezbędne do realizacji  celów określonych w punkcie 3 - organom władzy
publicznej  oraz  podmiotom  wykonującym  zadania  publiczne  lub  działającym  na  zlecenie
organów władzy publicznej,  w zakresie i  w celach,  które wynikają z przepisów powszechnie
obowiązującego prawa.

· Okres przechowywania danych:

Ze względu na obowiązki ciążące na Administratorze Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane
przez,  okres  prowadzenia  postępowania,  a  nadto  przez  okres 5  lat  ze  względów  na  kategorię
prowadzonego postępowania.

· Informacja o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu:

W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje  nie  są  i  nie  będą podejmowane w sposób
zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

· Przysługuje Pani/Panu m.in. prawo:

mailto:iod@umig.Swarzedz.pl


· do  sprawdzenia,  czy  i  jakie  dotyczące  Pani/Pana  dane  osobowe  są  przetwarzane  przez
Administratora, a także do otrzymania kopii tych danych; 

· do żądania sprostowania, uzupełnienia lub usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania Pani/Pana
danych osobowych, jeśli są one przetwarzane w sposób błędny lub niezgodny z prawem;

· w  określonych  okolicznościach  -  do  zgłoszenia  sprzeciwu  wobec  przetwarzania  Pani/Pana
danych osobowych;

· w określonych  okolicznościach  -  do  zażądania  umożliwienia  przenoszenia  Pani/Pana  danych
osobowych;

· do  wniesienia  skargi  do  organu   nadzorczego  ochrony danych,  tj.  Prezesa  Urzędu  Ochrony
Danych Osobowych.

· Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych:

Podanie  przez  Panią/Pana  danych  osobowych  jest  dobrowolne,  przy  czym  konieczność  uzyskania
Pani/Pana danych osobowych wynika z treści przepisów zawartych w punkcie 3 niniejszej klauzuli,
a ich zakres jest niezbędny do realizacji  obowiązków Administratora, jako podmiotu właściwego do
realizacji  zadań  wynikających  z  wyżej  wymienionego  aktu  prawnego,  w  tym  w  szczególnści
wynikających z faktu prowadzenia postępowania administracyjnego. W przypadku odmowy podania
zawnioskowanych danych osobowych prowadzenie postępowania może okazać się niemożliwe.

OŚWIADCZENIE O ZAPOZNANIU SIĘ Z TREŚCIĄ KLAUZULI INFORMACYJNEJ

Niniejszym  oświadczam,  że  zapoznałem/zapoznałam  się  z  treścią  powyższej  klauzuli  informacyjnej
o przetwarzaniu danych osobowych oraz, że w pełni akceptuję jej treść.

………............................................................

(data oraz czytelny podpis składającego oświadczenie)


