
 

……………….……………… 

(miejscowość, data) 

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

 

……………………………………………… 
(adres) 

 

……………………………………………… 
 

……………………………………………… 
(informacja dodatkowa np. numer telefonu) 

Wójt 

Gminy Gzy 
WNIOSEK 

o wydanie wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub 

zaświadczenia o jego braku 
 

Proszę o wydanie wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

dla działki/działek*: 

 nr ewid. …………………………………………………………………………………………. 

o powierzchni ……………… ha położona/e* w obrębie geod. …….....………….……............  

 nr ewid. ………………………………………………………………………………………… 

o powierzchni ……………… ha położona/e* w obrębie geod. …….………………................. 

 nr ewid. ………………………………………………………………………………………… 

o powierzchni ……………… ha położona/e* w obrębie geod. …….……………….................  

W przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla w/w 

działki/działek* proszę o wydanie stosownego zaświadczenia. 

Ponadto proszę o informację, 

- czy na powyższą/powyższe* działkę/działki* była wydana decyzja:  

☐o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego**, 

☐o warunkach zabudowy**, 

☐czy działka/działki* znajduje/znajdują* się na obszarze rewitalizacji **. 

Powyższy dokument przedłożę w ……………………………………………………… 

 

 

……………………………………………… 

(podpis wnioskodawcy) 

* niepotrzebne skreślić 

** zaznaczyć w razie potrzeby. 
 

 Opłata skarbowa za wydanie wypisu: 

 do 5 stron – 30 zł 

 powyżej 5 stron – 50 zł 

 Opłata skarbowa za wydanie wyrysu: 20 zł za każdą pełną lub rozpoczętą część odpowiadającą stronie formatu 

A4 – nie więcej niż 200 zł 

 Opłata skarbowa za wydanie zaświadczenia: 17 zł 



 

 

Klauzula informacyjna 
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 

27.04.2016 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 (ogólne rozporządzenie o 

ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016r. Nr 119, str. 1), - dalej RODO, informuję iż: 

1. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane w celu (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) realizacji obowiązku prawnego 

ciążącego na administratorze, wynikającego z ustawy przepisów prawa: 

̶ Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735) 

̶ Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2020 r. poz. 1546 z późn. zm.) 

̶ Ustawy z dnia 9 października 2015 roku o rewitalizacji (Dz. U. z 2021 r. poz. 485) 
̶ Uchwała Nr XI/40/11 Rady Gminy Gzy z dnia 18 listopada 2011 r. (Uchwała opublikowana w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Mazowieckiego w dniu 17.01.2012 r., poz. 245). 

2. Informujemy, że administratorem danych jest Urząd Gminy w Gzach, z siedzibą Gzy 9, 06-126 Gzy, 

reprezentowany przez Wójta Gminy Gzy. Kontakt z administratorem możliwy jest w każdy dzień pracy Urzędu 

w godzinach 8:00-16:00 telefonicznie pod nr: 23 691 31 22 lub drogą mailową: ug@gminagzy.pl.  

3. Informujemy, że Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się kontaktować drogą 

mailową na adres: iodo@gminagzy.pl lub telefonicznie: 602 523 360.  

4. Dane osobowe po zakończeniu realizacji celu, dla którego zostały zebrane, będą przetwarzane w celach 

archiwalnych dla dobra publicznego i przechowywane przez okres niezbędny do realizacji przepisów prawa.  

5. Udostępnianie danych osobowych odbywa się wyłącznie uprawnionym podmiotom na podstawie przepisów 

prawa lub zawartych umów powierzenia przetwarzania danych. 

6. Ma Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych, ich poprawiania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. 

Dane mogą być udostępniane osobom nieuczestniczącym w postępowaniu administracyjnym, które wykażą 

interes/cel faktyczny. 

7. Ma Pan/Pani prawo do wniesienia skargi do Administratora, inspektora danych osobowych lub organu 

nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie, gdy 

przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych narusza przepisy RODO.  

 

 

 

 

https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytemzwhayta
mailto:ug@gminagzy.pl
mailto:iodo@gminagzy.pl

