Urząd Miejski w Nysie, ul. Kolejowa 15, 48-300 Nysa

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

tel.: 77 4080500, fax: 77 4080614, nysa@www.nysa.pl

Nysa, ………….202…. r.

(imię i nazwisko wnioskodawcy)

........................................................................
(adres wnioskodawcy)

........................................................................
(adres wnioskodawcy)

........................................................................
(telefon kontaktowy)

Burmistrz Nysy
ul. Kolejowa 15
48-300 Nysa
Proszę o wydanie wypisu i wyrysu ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego gminy Nysa dla nieruchomości:
działka numer: ……………………………............................................................................................................
...................................................................................................................................................................
arkusz mapy: ……………………………………………………………………………………………..………………………………………..
położona w ………………………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………….……………………………………….....
(czytelny podpis wnioskodawcy)

WAŻNE INFORMACJE
1. Odbiór dokumentu wymaga stawiennictwa osobistego lub przez pełnomocnika. Istnieje możliwość
przesłania dokumentu po uiszczeniu opłaty skarbowej jak niżej na konto Gminy Nysa, potwierdzonej
np. faxem. Konto dla wpłaty: 18 1050 1504 1000 0022 8890 6809, tytuł: opłata skarbowa za wypis i wyrys.
2. Zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2019r. poz. 1000, ze zmianami)
wydanie wypisu i wyrysu podlega opłacie skarbowej w wysokości:
 od wypisu:
a) do 5 stron - 30 zł,
b) powyżej 5 stron - 50 zł,
 od wyrysu:
a) za każdą wchodzącą w skład wyrysu pełną lub rozpoczętą część odpowiadającą stronie formatu A 4 –
20zł,
b) nie więcej niż - 200 zł.
3. Wyliczenie i zapłacenie prawidłowej kwoty opłaty skarbowej następuje dopiero po wykonaniu wypisu
i wyrysu, dlatego przy składaniu wniosku należy uiścić minimalną kwotę opłaty skarbowej w wysokości 50 zł
(za wypis – 30 zł + za wyrys – 20 zł), a przy odbiorze dokumentu uiścić brakującą różnicę w ustalonej przez
tutejszy urząd kwocie. Dowód wpłaty tej różnicy należy przedłożyć przy odbiorze wypisu i wyrysu.

PP/5/B

wersja druku: 24.07.2020

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z 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 (RODO),
informujemy:
1)

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Nysa z siedzibą w Nysie, ul. Kolejowa 15,
kod pocztowy 48-300, adres e-mail: nysa@www.nysa.pl, telefon: 77 4080500, reprezentowana przez
Burmistrza Nysy;

2)

sposoby kontaktu z Inspektorem Ochrony Danych w Gminie Nysa, to adres korespondencyjny:
ul. Kolejowa 15, 48-300 Nysa, adres e-mail: iod@www.nysa.pl;

3)

przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych będzie się odbywać na podstawie
art. 6 ust. 1 lit. c unijnego rozporządzenia RODO w celu wydania wypisu i wyrysu
ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Nysa;

4)

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wskazany w przepisach o archiwizacji;

5)

przysługuje Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, do ich sprostowania,
ograniczenia ich przetwarzania, do przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu wobec ich
przetwarzania;

6)

przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli Pani/Pana zdaniem,
przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana – narusza przepisy unijnego rozporządzenia RODO;

7)

podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym, niepodanie danych
osobowych będzie skutkowało pozostawieniem wniosku bez rozpoznania;

8)

Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców
danych osobowych, w uzasadnionych przypadkach i na podstawie odpowiednich przepisów prawa,
umów powierzenia lub stosownych upoważnień;

9)

Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą
profilowane.

