
 

 

Walce, ………………………………… 

………………………………………………… 

(Wnioskodawca) 

 

………………………………………………… 

 

………………………………………………… 

       Wójt Gminy Walce 

       ul. Mickiewicza 18 

47-344 Walce 

 

 

 Proszę o wydanie wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego  

1. wsi …………………………………………………… dla nieruchomości – oznaczonej jako działka 

(działki) nr ewid. ………………………………………………………………………………………………………… 

z mapy …………………………… . 

 

2. wsi …………………………………………………… dla nieruchomości – oznaczonej jako działka 

(działki) nr ewid. ………………………………………………………………………………………………………… 

z mapy …………………………… . 

Niniejszy wypis i wyrys jest potrzebny  w celu 

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

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

 

          ………………………………… 
         (podpis wnioskodawcy)  
 

 



INFORMACJA 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 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) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:  

w ramach czynności z zakresu planowania przestrzennego  

 administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Gminy w Walcach-Gmina Walce ul. Mickiewicza 

18, 47 – 344 Walce; 

 inspektorem ochrony danych osobowych w Urzędzie Gminy w Walcach  jest Pan/Pani Marcin Wilczek radca 

prawny; e-mail: rodo@walce.pl ; 

 Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) lub e) RODO w celu związanym 

z wykonaniem czynności z zakresu planowania przestrzennego, której Pan/Pani jest stroną a której 

przedmiotem jest wydanie wypisu i wyrysu  z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego; 

 Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wymagany przepisami prawa i w celu realizacji 

zadań ustawowych; 

 obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest 

niezbędne w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi..  

 w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, 

stosowanie do art. 22 RODO; 

 posiada Pani/Pan: 

− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; 

− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **; 

− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych 

osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***;   

− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że 

przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; 

− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdy podstawą 

prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. e) RODO.  

 nie przysługuje Pani/Panu: 

− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b) lub d) RODO prawo do usunięcia danych osobowych; 

− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 

− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą 

prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, chyba że podstawą 

przetwarzania jest ust. 1 lit e) RODO.  

 

* Wyjaśnienie: informacja w tym zakresie jest wymagana, jeżeli w odniesieniu do danego administratora lub 
podmiotu przetwarzającego istnieje obowiązek wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych. 

** Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą postanowień w zakresie 
podjętych działań przez jednostkę oraz nie może naruszać integralności pozostałych prawidłowo 
przekazanych informacji . 
. 
*** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do 
przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej 
osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa 
członkowskiego. 

 

 

……………………………………………………… 

                              Data i podpis 

mailto:rodo@walce.pl

