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UWAGA!  WNIOSEK  NALEŻY WYPEŁNIĆ  CZYTELNIE,  DRUKOWANYMI  LITERAMI 

 
 

....................................................                                Woźniki, dnia……………… 
          (nazwisko i imię)        

 

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

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

        (adres zamieszkania) 
 

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

             (nr telefonu) 

                                                                                                      Burmistrz  Woźnik 
 

Wniosek o wydanie informacji w sprawie przeznaczenia terenu 

w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Woźniki / 

Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego 

 
 

Zwracam(y) się z prośbą o wydanie: 

□ wyrysu 

□ wypisu 

□ wyrysu z wypisem 

 

dla działki nr  ………………………….…………...…….……………….……………….…………….,     

obręb…..…………………………….……………….……………….………………....………….……,   

karta mapy  ………………………………….,    o powierzchni ………..………….………..…….....…, 

znajdującej się przy ul ……………………...,    położonej w ………………………………….…..…...,   

zapisanej w KW nr …………………..……………………    Sądu Rejonowego w Lublińcu, 

 

w celu: 

□ przedłożenia w kancelarii notarialnej, banku 

□ uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę/ zgłoszenia (nazwa inwestycji)   ……………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………… 

□ inne…………………………………………..………….……………….……………….……………. 

 

 

Przedmiotowy dokument: 

□ odbiorę osobiście  

□ proszę wysłać pocztą na w/w adres 

                                                                                                                      …………………………… 
                         

                                                                                                                  podpis 

 

 

 

 
Załączniki: 

1.    Aktualna mapa zasadnicza lub ewidencyjna - 1 egz. (zalecana skala 1:2000 lub 1:1000). 

2.    Pełnomocnictwo - w przypadku ustanowienia pełnomocnika (oryginał lub urzędowo poświadczony odpis)  

wraz z dowodem uiszczenia opłaty w kwocie 17,00 zł od każdego stosunku pełnomocnictwa zgodnie z ustawą  

z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz.U. z 2018, poz. 1044).  

Z opłaty zwolnione są pełnomocnictwa udzielane: małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu  

albo gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony od opłaty skarbowej. 

3.    Dowód uiszczenia opłaty skarbowej zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz.U. z 2018, 

poz. 1044).  

a)    za wypis do 5 stron: 30,00 zł, powyżej 5 stron: 50,00 zł; 

b) za wyrys za każdą wchodzącą w skład wyrysu pełną lub rozpoczętą część odpowiadającą stronie formatu A4: 20,00 zł  

(nie więcej niż: 200,00 zł); 
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4.    w/w opłaty należy dokonać w kasie Urzędu bądź na konto bankowe z chwilą złożenia przedmiotowego wniosku. 

 

W przypadku nie uzupełnienia którejkolwiek z rubryk lub przy braku załącznika graficznego wnioskowany 

dokument zostanie wykonany zgodnie z aktualną ewidencją gruntu dla działki wskazanej we wniosku.   

Skutki pomyłki ponosi wnioskodawca. 

 

 

 

KLAUZULA RODO 

Administratorem danych osobowych w stosunku do danych osobowych przekazywanych podczas 

każdorazowego kontaktu z Urzędem Miejskim w Woźnikach jest Burmistrz Woźnik, którego siedziba mieści się 

w Urzędzie Miejskim w Woźnikach przy ul. Rynek 11, 42-289 Woźniki; kontakt mailowy: urzad@wozniki.pl; 

kontakt telefoniczny: 34 36 69 911 

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować w sprawach 

związanych z ochroną danych osobowych w następujący sposób: kontakt mailowy: urzad@wozniki.pl; kontakt 

telefoniczny: 34 36 69 911; pisemnie na adres Urzędu Miejskiego w Woźnikach, ul. Rynek 11, 42-289 Woźniki.  

Dane osobowe przetwarzane są w celu przygotowania wypisu lub/i wyrysu z miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego lub studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 

przez Urząd Miejski w Woźnikach - na podstawie art. 6 ust 1 lit. c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i 

Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z 

przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 

dyrektywy 95/46/WE (dalej jako RODO).  

Odbiorcą danych osobowych będzie Urząd Miejski w Woźnikach, podmioty udzielające wsparcia Urzędowi 

Miejskiemu w Woźnikach na zasadzie zleconych usług i zgodnie z zawartymi umowami powierzenia oraz 

podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa. Dane osobowe przechowywane będą przez okres 

niezbędny w ramach  obowiązujących przepisów prawa. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich 

danych oraz ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec 

przetwarzania, a także o prawie do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu 

Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają, iż przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy 

RODO. Dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, jednak nie będzie to prowadziło do 

zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym nie będą podlegały profilowaniu. Podanie danych jest 

dobrowolne.                                                                                                                                                                       

 

 

 

 

    

 

 
 

Potwierdzam odbiór wnioskowanego dokumentu, dn. …………..…………   

 

 

…………………… 
                                                    podpis 
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