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Przyrów, dnia………………………..  

      

 

 

 

 

 

 

………………………………                 
     ( imię i nazwisko)  
 
………………………………  

 (adres) 
 

……………………………..  
     ( nr. telefonu) 
 
 
 

WNIOSEK O WYDANIE ZAŚWIADCZENIA 

Z MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO 
 
 

Proszę o wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu działki                     

o numerze ewidencyjnym ………………………………………………………….            

położonej w obrębie geodezyjnym……………………………………………….  

Zaświadczenie jest konieczne w celu przedłożenia /kancelaria 

notarialna, sąd, bank, inny urząd lub  instytucja itp/:  

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

Do wniosku dołączam:  

1) wypis z ewidencji gruntów,  

2) wyrys z mapy ewidencyjnej  

3) potwierdzenie zapłaty opłaty skarbowej.  

4) inne:………………………………………..  

Sposób odbioru*: 

1) odbiór osobiście  

2) wysłać za pośrednictwem poczty      

                      

 
………………………………………  

(podpis) 

*właściwe podkreślić 

URZĄD GMINY PRZYRÓW 
UL. CZĘSTOCHOWSKA  7 
42-248 PRZYRÓW 
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UWAGA:  

1. Wydanie zaświadczenia podlega opłacie skarbowej w kwoci e 

17 zł.  w kasie tut. Urzędu lub na konto: 

Krakowski Bank Spółdzielczy Oddział Niegowa Filia Przyrów 

Nr 55 8591 0007 0330 0926 0013 0010 

Podstawa prawna: ustawa o opłacie skarbowej na podstawie ustawy z dnia 16 

listopada 2006r. (Tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1000). 

2. Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych 

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 

z dnia 27 kwietnia 2016r. 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) informujemy, iż: 

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Gmina Przyrów, z siedzibą 

42-248 Przyrów, ul. Częstochowska 7, tel. 34 355 41 20, 

e-mail: przyrow@przyrow.pl - reprezentowana przez Wójta Gminy. 

2. Na podstawie obowiązujących przepisów wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony 

Danych, z którym kontaktować się można pisemnie na adres naszej siedziby lub 

poprzez e-mail: iod@przyrow.pl. 

3. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu: 

o wypełniania obowiązków prawnych ciążących na administratorze, na 

podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO; 

o realizacji umów zawartych z kontrahentami, na podstawie art. 6 ust. 1 

lit. b RODO; 

o w pozostałych przypadkach dane są przetwarzane na podstawie udzielonej 

przez Państwa dobrowolnej zgody, w zakresie i celu określonym w treści 

zgody, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO. 

4. Okres przechowywania danych zależy od przedmiotu sprawy i wyznaczany jest 

na podstawie Ustawy z dnia 14 lipca 1983r. o narodowym zasobie archiwalnym 

i archiwach, a jeżeli przepis ten nie wskazuje okresu dotyczącego konkretnej 

sprawy - dane przechowane będą możliwie najkrótszy czas, niezbędny do 

realizacji obowiązku lub usługi. 

5. Podczas pozyskiwania danych osobowych administrator podaje osobie, której 

dane dotyczą informację, czy podanie danych osobowych jest wymogiem 

ustawowym, umownym lub warunkiem zawarcia umowy oraz czy osoba, której 

dane dotyczą jest zobowiązana do ich podania i jakie są ewentualne 

konsekwencje niepodania danych. 

6. Po zakończeniu przetwarzania dane osobowe nie będą przetwarzane w innym 

celu niż pierwotny cel przetwarzania. 
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7. Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być: 

o podmioty, którym administrator na podstawie stosownych umów zleca 

wykonanie czynności, z którymi wiąże się konieczność przetwarzania danych 

(podmioty przetwarzające); 

o podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie 

odrębnych przepisów prawa. 

8. Posiadają Państwo prawo do żądania od administratora dostępu do swoich 

danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, 

a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo 

do przenoszenia danych. 

9. W przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie 

udzielonej dobrowolnej zgody, posiadają Państwo prawo do cofnięcia tej zgody 

w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, 

którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

10. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorującego 

przestrzeganie przepisów ochrony danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu 

Ochrony Danych Osobowych; 

11. Administrator nie przekazuje ani nie zamierza przekazywać danych osobowych 

do państwa trzeciego czy organizacji międzynarodowych. 

12. Administrator nie stosuje mechanizmów zautomatyzowanego podejmowania 

decyzji, w tym nie stosuje profilowania. 

 


