
Formularz Nr 11-IR 
…………………………………………………………………………………

miejscowość                                       data 

……………………………………………………………………………………………… 

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

            (adres zamieszkania)  

………………………………………………………………………………………………  
                                   (nr telefonu)

Urząd Gminy Jerzmanowice – Przeginia
Ul. Rajska 22
32-048 Jerzmanowice 

 

WNIOSEK 
o wydanie wypisu/wyrysu/ zaświadczenia  

Proszę o wydanie  □ wypisu / □ wyrysu / □ zaświadczenia 

□ z planu zagospodarowania przestrzennego 

□ ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego  

dla działki(ek) nr ew. …………………………………………………...………...............................................,

położonej(nych) w miejscowości………………………………................

Celem przedłożenia w: 

□ Urzędzie Skarbowym,  □ Kancelarii Notarialnej,  □ Starostwie Powiatowym, 

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

 

Odbiór  odpowiedzi:  

□osobisty,  □ za pośrednictwem operatora pocztowego 

Załączniki:  

□ dowód zapłaty opłaty skarbowej
□ kopię aktualnej mapy ewidencyjnej potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez jednostkę  
sporządzającą mapę lub przez wnioskodawcę
□ pełnomocnictwo udzielone osobie fizycznej działającej w imieniu wnioskodawcy

  

…………………………………………………………………
czytelny podpis wnioskodawcy 



Uwaga:  Opłata  skarbowa  jest  wpłacana  na  rachunek  Urzędu  Gminy  Jerzmanowice-Przeginia.  Podstawa  prawna:
ustawa  z  dnia  10  listopada  2016  r.  o  opłacie  skarbowej  (tj.  Dz.  U  z  2021  r.  poz.  694  z  póżn.zm.).
Konto opłaty skarbowej:40 8589 0006 0150 0000 0390 0009.  

WYDANIE ZAŚWIADCZENIA 17 zł. 

OD ZŁOŻENIA DOKUMENTU STWIERDZAJĄCEGO
PEŁNOMOCNICTWO

17 zł. 

WYDANIE WYPISU 50 zł. 

WYDANIE WYRYSU 20zł.- za każdą pełną lub rozpoczętą część formatu A4, nie
więcej niż 200 zł. 

 

Obowiązek informacyjny

1. Zgodnie z art. 13 oraz 14 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 (Dz. Urz. UE. L Nr 119),  przekazujemy Państwu treść obowiązku informacyjnego.

2. Administratorem Państwa danych osobowych (dalej jako: „Administrator") jest  Urząd Gminy Jerzmanowice Przeginia z siedzibą w
Jerzmanowicach przy ul. Rajskiej 22, 32-048 Jerzmanowice-Przeginia, NIP:513-024-79-83, REGON: 000535043, tel. 12 3895 247

3. We wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora danych można uzyskać informację:
przesyłając  wiadomość  na  adres  e-mail:  marcin@informatics.jaworzno.pl  oraz listownie  i  osobiście  pod  adresem  siedziby
Administratora danych.

4. Dane  są  przetwarzane  w  celu  wykonania  czynności  dot.  planowania  i  zagospodarowania  przestrzennego  takich  jak:   wydanie
wypisu/wyrysu  /zaświadczenia  z  planu  zagospodarowania  przestrzennego,  studium uwarunkowań  i  kierunków  zagospodarowania
przestrzennego.

5. Podstawą prawną Administratora do przetwarzania danych stanowi ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym oraz ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.

6. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat.

7. Dostęp do danych będą miały osoby pracujące i współpracujące z Administratorem. Państwa dane w przypadkach ściśle określonych
przepisami prawa mogą zostać ujawnione poprzez przesłanie uprawnionym podmiotom.

8. Administrator nie zamierza przekazywać Państwa danych poza Europejski Obszar Gospodarczy.

9. Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również profilowane.

10. Informujemy, że przysługują Państwu następujące prawa dotyczące danych osobowych: dostępu do danych osobowych; sprostowania
lub  uzupełniania  danych  osobowych,  w  przypadku,  gdy  Państwa  zdaniem  są  one  nieprawidłowe  lub  niekompletne;  ograniczenia
przetwarzania danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją,
wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
                                                                                                        

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

(podpis wnioskodawcy)


