
Zakrzówek, dn. …………………………. 
 

WNIOSKODAWCA: 

…………………………………. 

…………………………………. 

…………………………………. 
 

 
       WÓJT 

       GMINY ZAKRZÓWEK 

 

W N I O S E K 
o wydanie wypisu*/wyrysu*/ lub wypisu i wyrysu* 

z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Zakrzówek 

 

      Proszę o wydanie o wydanie wypisu*/wyrysu*/ lub wypisu i wyrysu* z Miejscowego 

Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Zakrzówek, działek nr: 

……………………………………………………………………………………………….

położonych  w …….………………………………………………………………………... 

Wypis i wyrys*  jest mi niezbędny celem przedłożenia: 

1. Do opracowania dokumentacji na budowę/rozbudowę/*: 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

            

                                                   .................................................... 
                    (PODPIS) 
Załączniki: 

1. Mapa sytuacyjno – wysokościowa  
2. Opłata skarbowa 

/Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2019 r. poz.1000). 
 

Nr rachunku Gminy Zakrzówek: 66 8717 1048 2003 3000 1485 0001 
 

Sposób odbioru: 
 odbiór osobisty 
 przesłanie pocztą 
 wysłanie na konto w urzędzie dokument podpisany elektronicznie 

 
 
 
____________________________ 
*Niewłaściwe skreślić 



Klauzula Informacyjna  w związku z przetwarzaniem danych osobowych 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w 
sprawie ochrony osób fizycznych w związku  przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich 
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)  
(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.), dalej RODO, informuję, iż:  

1. Administrator  
Administratorem Państwa danych osobowych jest Gmina Zakrzówek, ul. Żeromskiego 24, 23-213 Zakrzówek, adres e-mail: 
gmina@zakrzowek.pl nr tel. 81 821 50 02. 
2. Inspektor Ochrony Danych 
Kontakt z wyznaczonym Inspektorem Ochrony Danych w sprawach dotyczących przetwarzania Państwa danych osobowych oraz 
realizacji przysługujących Państwu praw związanych z ich przetwarzaniem możliwy jest pod adresem  
e-mail: iod@data-partners.pl. 

3. Cel i podstawa prawna przetwarzania 
Państwa dane osobowe przetwarzane będą:   
 w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze związanego z załatwianiem spraw prowadzonych 
w Jednostce w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO. 
 w celu wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane 
dotyczą przed zawarciem umowy w zw. z art. 6 ust. 1 lit. b RODO. 
 w celu wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej 
Administratorowi w zw. z art. 6 ust. 1 lit. e RODO. 
W innych przypadkach Państwa dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody 
w zakresie i celu określonym w treści zgody w zw. z art. 6 ust. 1 lit. a RODO. 

4. Odbiorcy danych osobowych 
Państwa dane osobowe mogą być przekazane wyłącznie podmiotom, które uprawnione są do ich otrzymania przepisami prawa. 
Ponadto mogą zostać ujawnione podmiotom, które przetwarzają dane osobowe na podstawie zawartych umów powierzenia. 

5. Okres przechowywania danych osobowych 
Państwa dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji wskazanych w pkt. 3 celów,  
a po tym czasie przez okres wskazany w przepisach szczególnych, w tym o archiwizacji. Jeżeli podstawą przetwarzania jest zgoda 
na przetwarzanie danych osobowych, dane osobowe będą przetwarzane do momentu jej wycofania lub przez okres niezbędny 
do realizacji celu, w jakim zgoda została udzielona. 

6. Prawa osób, których dane dotyczą 
Posiadają Państwo prawo do żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub 
ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo wniesienia skargi do organu 
nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą  
ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. 

7. Informacje o możliwości wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych 
W przypadku, gdy przetwarzanie Państwa danych odbywa się na podstawie zgody przysługuje Państwu prawo  
do wycofania tej zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na 
podstawie zgody przed jej wycofaniem. Wycofanie zgody możliwe jest poprzez przesłanie przez Państwa oświadczenia 
o wycofaniu zgody na adres email: gmina@zakrzowek.pl lub poprzez złożenie ww. oświadczenia w siedzibie Jednostki. 

8. Informacje o wymogu podania danych osobowych 
Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wymaganym ustawodawstwem jest obligatoryjne. Konsekwencją 
niepodania danych osobowych będzie brak możliwości rozpatrzenia sprawy. Podanie danych osobowych niewynikających 
z przepisów prawa jest dobrowolne i odbywa się wyłącznie na podstawie udzielonej przez Państwa zgody, której nieudzielenie 
skutkować będzie brakiem możliwości realizacji celu, w jakim ta zgoda miała zostać udzielona. Podanie przez Państwa danych 
osobowych może być także wymogiem umownym lub warunkiem zawarcia umowy, lecz brak ich podania uniemożliwi zawarcie 
i realizację umowy.  
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