
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Istebna, dnia ....................................... 

........................................................ 
               /Imię i Nazwisko/ 
 

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

 

........................................................ 
                     /Adres/                      
 

........................................................ 
            /Numer telefonu/                      
 

Urząd Gminy Istebna 

43-470 Istebna 1000 

                                
 

Wniosek o wydanie wypisu/wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego Gminy Istebna 

 

Proszę o wydanie wypisu/wyrysu (właściwe podkreślić) z planu zagospodarowania 

przestrzennego dla działek   

 

nr .................................................................................................................................................. 

 

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

 

położonych we wsi ...................................................................................................................... 

 

Wypis-wyrys jest mi niezbędny celem przedłożenia w  Kancelarii Notarialnej/ Urzędzie 

Skarbowym/ do celów projektowych/ do innych celów - ……………………………………... 

 

. 

............................................................. 
                                                                                   /Podpis wnioskodawcy/ 

 

Sposób odbioru*: 

 Odbiorę osobiście 

 Wysyłka na adres jak w nagłówku 

 Inny……………………………………….. 

 

Opłata skarbowa: 

Zgodnie z częścią I, punkt 51 załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 

2020 r. , poz. 1546) wysokość opłaty skarbowej za wydanie wypisu i wyrysu z miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego wynosi: 

Od wypisu: 

- do 5 stron – 30 złotych, 

- powyżej 5 stron – 50 złotych. 

Od wyrysu:  

20 złotych za każdą pełną lub rozpoczętą część odpowiadającą stronie formatu A4 (nie więcej niż 200 złotych). 

 

Za pełnomocnictwo 17 zł (tylko w przypadku gdy jest udzielane) 

 

Obowiązek zapłaty opłaty skarbowej powstaje z chwilą dokonania zgłoszenia lub złożenia wniosku o 

dokonanie czynności urzędowej. Opłatę można uiścić w kasie Urzędu Gminy Istebna lub na konto 

bankowe: Bank Spółdzielczy w Ustroniu oddział Istebna,  nr konta: 70 8129 1014 2002 0000 0172 0001 

 

*właściwe zaznaczyć 



 

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych  

ADMINISTRATOR DANYCH 
Administratorem danych jest Wójt Gminy Istebna z siedzibą 43-470 Istebna, Istebna 1000. 

INSPEKTOR OCHRONY DANYCH 
Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się: 

• pisemnie na adres Urząd Gminy Istebna; 

• na adres poczty elektronicznej: iod@istebna.eu. 

CEL PRZETWARZANIA DANYCH  
Dane będą przetwarzane w celu przygotowania informacji o przeznaczeniu nieruchomości w planie 

zagospodarowania przestrzennego. 

PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA DANYCH 
Dane są przetwarzane na podstawie ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym. 

ODBIORCY DANYCH  
Państwa dane nie będę udostępniane innym podmiotom. 

OKRES PRZETWARZANIA DANYCH 
Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych powyżej celów, 

wymagany przepisami prawa. 

PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ 
Każda osoba, której dane są przetwarzane w Urzędzie Gminy ma prawo żądania od Administratora dostępu do 

danych, które jej dotyczą, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania; ma prawo do wniesienia 

sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do złożenia skargi do organu 

nadzorczego – Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. 

INFORMACJA O WYMOGU/DOBROWOLNOŚCI PODANIA DANYCH ORAZ KONSEKWENCJACH 

NIEPODANIA DANYCH OSOBOWYCH 
Podanie danych osobowych nie jest objęte obowiązkiem, jednak odmowa ich podania spowoduje, że wniosek o 

wydanie wypisu/wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nie zostanie rozpatrzony. 

INFORMACJE O ZAUTOMATYZOWANYM PODEJMOWANIU DECYZJI 
Państwa nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany; administrator nie przewiduje ich profilowania. 
 

 

mailto:iod@istebna.eu

